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Ազգային փոքրամասնությունների նկատմամբ պետական ռազմավարության հիմնական նպատակն է Վրաստանի տարածքում բնակվող
ազգային փոքրամասնությունների  իրավունքների պաշտպանութան և հասարակությանը ինտեգրման ապահովում, հանդուրժողական
տրամադրության և մշակութային բազմազանության խրախուսում և ամրապնդում: Ճիշտ այս նպատակին է ծառայում «Ներողամտության և
քաղաքացիական  ինտեգրման ազգային  հայեցակարգը և 2009-2014 թ.թ. գործնական պլանի» իրականացումը:

2009 թվականի մայիսի 8-ին №348 կարգադրությամբ Վրաստանի կառավարությունը հաստատեց «Ներողամտության և  քաղաքացիական
ինտեգրման ազգային հայեցակարգը և 2009-2014 թթ. Գործնական պլանը»:1 Այս ակտի համաձայն, վերինտեգրման հարցերով պետական
նախարարի աշխատակազմին2 հանձնարարվեց  ազգային փոքրամասնությունների  կապակցությամբ  քաղաքականության մշակում և
համակարգում և  Վրաստանի կառավարության3 և նախագահին կից գործող խորհրդին ներկայացնել  զեկույց: Գործընթացները համակարգված
իրականացնելու նպատակով, Վրաստանի փոխվարչապետի, վերինտեգրման հարցերով պետական նախարարի 2009 թվականի հուլիսի 3-ի №14
հրամանի հիման վրա  ստեղծվեց Պետական միջգերատեսչական  հանձնաժողով: Հանձնաժողովի կազմի մեջ մտան  ինչպես վերինտեգրման
հարցերով պետական նախարարի աշխատակազմի  ղեկավարությունը և  պատասխանատու աշխատակիցներ, այնպես էլ համապատասխան
պետական հիմնարկությունների, նախարարությունների, գերատեսչությունների և կազմակերպությունների, ինչպես նաև  Թբիլիսիի
սակրեբուլոյի և ազգային փոքրամասնություններով  բնակեցված տարածաշրջանների երեք երկրամասային վարչությունների ներկայացուցիչներ:
Առաջիկա տարիներին  միջգերատեսչական  հանձնաժողովի  կազմը կնորացվի, կավելանան/կնվազեն  հիմնարկություններ:

Հանձնաժողովի  կազմի մեջ մտնում են.
 Հաշտության և քաղաքացիական իրավահավասարության հարցերով պետական նախարարի աշխատակազմը4,
 Վրաստանի Մշակույթի և հուշարձանների պահպանության նախարարությունը,
 Վրաստանի Աշխատանքի, առողջության և  սոցիալական պաշտպանության նախարարությունը,
 Վրաստանի Տարածաշրջանային զարգացման և  ենթակառույցի նախարարությունը,
 Վրաստանի Արդարադատության նախարարությունը,
 Վրաստանի Կրթության և  գիտության նախարարությունը,
 Ազգային  ուսումնական պլանների և  գնահատման կենտրոնը,
 Ուսուցիչների  մասնագիտական  զարգացման կենտրոնը,
 Քննությունների  ազգային կենտրոնը,
 Վրաստանի Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը,

1 http://www.smr.gov.ge/docs/doc44.pdf
2 http://www.smr.gov.ge/index.php?opt=1
3 http://government.gov.ge
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 Վրաստանի Ժողովրդական պաշտպանի  աշխատակազմը,
 Վրաստանի Հանրային հեռարձակում,

 Ք.Թբիլիսիի Սակրեբուլոն,
 Քվեմո-Քարթլիի երկրամասում  պետական լիազոր-նահանգապետի  վարչությունը,
 Սամցխե-Ջավախեթի  երկրամասում  պետական  լիազոր-նահանգապետի  վարչությունը,
 Կախեթի երկրամասում  պետական  լիազոր-նահանգապետի  վարչությունը,
 Վրաստանի  խորհրդարանի ազգային գրադարանը,
 Վրաստանի Սպորտի  և  երիտասարդության  գործերով նախարարությունը,
 Վրաստանի Ներքին  գործերի նախարարությունը:

Հհանձնաժողովը  արդյունավետորեն  համագործակցում է  Վրաստանի  խորհրդարանի համապատասխան կոմիտեի, տեղական
ինքնակառավարման  մարմինների, ժողովրդական պաշտպանի աշխատակազմի ազգային փոքրամասնությունների խորհրդի, քաղաքացիական
հասարակության այլ ակտիվ ներկայացուցիչների և միջազգային կազմակերպությունների հետ: Հանձնաժողովը  սիստեմատիկորեն   վարում է
նիստեր տարբեր թեմատիկ  օրակարգով, այդ թվում, անց է կացնում արտագնա  նիստեր տարածաշրջաններում: Աշխատանքային գործընթաց է
ընթանում նաև  թեմատիկ  աշխատանքային խմբերի շրջանակներում:

2014 թվականի համապարփակ  գործնական պլանը   մշակվել է  պետական միջգերատեսչական հանձնաժողովի  անդամների և Հաշտության և
քաղաքացիական իրավահավասարության  հարցերով    պետական  նախարարի աշխատակազմի միասնական աշխատանքի  արդյունքում և
փաստորեն ներկայացնում է  նախորդ տարիներին սկսված ծրագրերի և նախագծերի իմպլիմենտացիայի  շարունակություն: Գործնական պլանով
նախատեսված միջոցառումների կազմակերպչական և ֆինանսական  ապահովման  տեսանկյունից Վրաստանի կառավարությանը ակտիվորեն
օգնում է Վրաստանի ՄԱԿ-ի  ասոցիացիան (UN Assosiation of Georgia) «Վրաստանի ազգային ինտեգրման և Ներողամտության ծրագրի»
շրջանակներում և ԱՄՆ-ի միջազգային զարգացման գործակալությունը (USAID):

2014 թվականի  Գործնական պլանը  ներկայացված է հետևյալ սխեմայով.

- Հայեցակարգի ուղղություն -> Պլանի բաղադրիչ/խնդիր ->Պլանը իրականացնելու համար անհրաժեշտ միջոցառումներ/ծրագրեր -> դրանք
անցկացնելու  վայրը -> դրանց իրականացման ժամկետները -> դրանց համար պատասխանատու  գերատեսչություն/կազմակերպություն և
գործընկեր գերատեսչություն/կազմակերպություն - միջոցառման/ծրագրի իրականացումից  սպասվելիք  արդյունքներ -> այս սպասվելիք
արդյունքների գնահատման  ցուցիչներ:



5

Գործնական պլանում ներկայացված է նաև « միջանցիկ» ուղղություն, ինչը ծառայում է ազգային հայեցակարգի և 2014 թվականի գործնական
պլանի  ձևավորման և հետագայում  իրականացման  գործընթացի աջակցությանը, համակարգմանը, մոնիտորինգին,  ուղղումներին և
հաշվետվությանը:

Հատկանշական է, որ Ներողամտության և քաղաքացիական ինտեգրման  գործող ազգային հայեցակարգի և 2009-2014 թթ. Գործնական պլանի
գործողության  ժամկետը լրանում է 2014 թվականի մայիսին: Այդպիսով, հրատապ է նոր ռազմավարության և  հաջորդ  տարիների  գործնական
պլանի  մշակումը: Այստեղից ելնելով  հաշտության և  քաղաքացիական  իրավահասարության հարցերով Վրաստանի պետական նախարարի
աշխատակազմը  պատրաստեց Ներողամտության և քաղաքացիական  ինտեգրման  ազգային հայեցակարգի  և 2009-2014 թվականների
գործնական պլանի  կատարման  գնահատման  փաստաթուղթը: Փաստաթղթի նպատակն է ներկայացնում Ներողամտության և
քաղաքացիական ինտեգրման  քաղաքականության շրջանակներում ցուցադրել ձեռքբերված արդյունքների և  իրականացվելիք  գործունեության
ազդեցությունը ընդհանրապես քաղաքացիական  ինտեգրման գործընթացների վրա: Նշանակալից էր այն դրական և բացասական միտումների
դրսևորումը, ինչը նկատվում էր գործնական պլանի  իրականացման  գործընթացում: Ստացված արդյունքները և  մշակված
երաշխավորությունները  հաշվի կառնվեն նոր ռազմավարության և  հետագա տարիների  գործնական պլանում:

2014 թվականի  Գործնական պլան (բովանդակային մաս)

Հայեցակարգի հիմնական ուղղություն.  Օրենքի գերակայություն

Գործնական պլանի
բաղադրիչ/խնդիր

Միջոցառում/ծրագիր
Անցկացման

վայր

Իրականացմ
ան

ժամկետներ

Պատասխանատու
կազմակերպություն/գ
երատեսչություն/գործ

ընկեր

Սպասվելիք
արդյունքներ

Գնահատմա
ն ցուցիչներ

Ազգային
փոքրամասնություններ
ի իրավունքների

Վրաստանի ներքին
գործերի
նախարարության և

ՆԳՆ
ակադեմիա

IV
եռամսյակ

Վրաստանի ներքին
գործերի
նախարարություն/

Հանդիպում/դասա
խոսությանը
ներկա կգտնվեն

Հանդիպումն
երի
լուսաբանում
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պաշտպանության
տեսանկյունից ՆԳՆ
ակադեմիայի
ունկնդիրների
գիտակցության
բարձրացում

ժողովրդական
պաշտպանի
աշխատակազմի միջև
2010 թվականի
փետրվարի 4-ին
ձևակերպված
համագործակցության
հուշագրի կատարում,
դասախոսություն/հանդ
իպման անցկացում

ՆԳՆ ակադեմիա,

Ժողովրդական
պաշտպան,

Հաշտության և
քաղաքացիական
իրավահավասարությ
ան  հարցերով
պետական
նախարարի
աշխատակազմ

ինչպես  ՆԳՆ
ակադեմիայի
ունկնդիրները,
այնպես էլ ՆԳՆ
գործող
աշխատակիցները
և  կծանոթանան
նոր
տեղեկատվությանը
, գոյություն
ունեցող
իրավիճակին և
ապագա
պլաններին

Վրաստանի կրթության
և  գիտության
նախարարության  հետ
համատեղ ՆԳՆ
ակադեմիայում
ծանոթության բնույթի
մրցաշարերի
իրականացում

ՆԳՆ
ակադեմիա

Տարվա
ընթացքում

Վրաստանի ներքին
գործերի
նախարարություն/
ՆԳՆ ակադեմիա,

Վրաստանի
կրթության և
գիտության
նախարարություն

Դպրոցի
աշակերտների
գիտակցության
բարձրացում:
Մրցաշարերին
կմասնակցեն
ազգային
փոքրամասնությու
նների
ներկայացուցիչ
աշակերտներ:

ՆԳՆ
ակադեմիայի
կայք-էջում
տեղեկատվու
թյան
տեղադրում
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Հանրային
ծառաայողների
գիտակցության
բարձրացում ազգային
փոքրամասնություններ
ի  իրավունքների և
հակախտրականության
օրենսդրության
ուղղությամբ,
դասախոսությունների
անցկացում

ՆԳՆ
ակադեմիա

Տարվա
ընթացքում

Վրաստանի ներքին
գործերի
նախարարություն/
ՆԳՆ ակադեմիա

Ապագա
ոստիկանների
գիտակցության
բարձրացում և
գիտելիքի
խորացում  մարդու
իրավունքների
պաշտպանության
և խտրականության
անթուլատրելիությ
ան տեսանկյունից

Անցկացված
դասախոսու
թյունների
թվաքանակ

Թաղային տեսուչների,
ինչպես նաև
պարեկային
ոստիկանների
պատրաստության և
վերապատրաստման
հատուկ
մասնագիտական-
կրթական ծրագրեր,
ունկնդիրներին
ընթերցվում են
այնպիսի  թեմաներ,
ինչպիսիք են. «
«Ոստիկանությունը
բազմազգ
հասարակությունում» և
«Հասարակությանը
կողմնորոշված
ոստիկանություն»

ՆԳՆ
ակադեմիա

Տարվա
ընթացքում

Վրաստանի ներքին
գործերի
նախարարություն/
ՆԳՆ ակադեմիա

Ապագա
ոստիկանների
գիտակցության
բարձրացում և
գիտելիքի
խորացում  մարդու
իրավունքների
պաշտպանության
և խտրականության
անթուլատրելիությ
ան տեսանկյունից

Անցկացված
դասախոսու
թյունների
թվաքանակ
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Հանրային
աստիճանավորների
համար վարժանքի
անցկացում

Մառնեուլիի
մունիցիպալի
տետի
վարչություն

1 հունվարի
-
31
դեկտեմբերի

Մառնեուլիի
մունիցիպալիտետի
վարչական
ծառայության և
իրավաբանական
բաժին

Տեղական
ինքնակառավարմ
ան մարմինների
աշխատակիցների
իրավասության,
գիտելիքի,Ներողամ
տության
աստիճանի
բարձրացում,
բնակչության
ծառայության
որակի
բարելավում,տեղա
կան իշխանության
գործունեությամբ
բնակչության
բավարարվածությ
ան  մակարդակի
աճ

Առանձին
հանրային
գործիչնրի
իրավասությ
ան  ցածր
մակարդակ,
վարժանքի
մասնակիցնե
րի
թվաքանակ,
նրանց
ակտիվ
մասնակցութ
յուն

Խտրական
վերաբերմունքից
ազգային
փոքրամասնություններ
ի  արդյյունավետ
պաշտպանության
ապահովում, հանրային
ծառայողների
գիտակցության
բարձրացում, ազգային
փոքրամասնություններ
ի  իրավունքները և

Արդարադատության
նախարարության
ներկայացուցիչների
հանդիպում
ժողովրդական
պաշտպանին կից
գործող ազգային
փոքրամասնություններ
ի  խորհրդի հետ

Թբիլիսի 2014թ. Վրաստանի
արդարադատության
նախարարություն

Ազգային
փոքրամասնությու
նների խորհրդի
ներկայացուցիչներ
ի
տեղեկացվածությու
ն Վրաստանի
արդարադատությա
ն նախարարության
կողմից
իրականացված
միջոցառումների

Հանդիպման
արձանագրու
թյուն
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հակախտրականության
օրենսդրության հետ
հարաբերակցությունը

մասին

Սեմինարների/վարժան
քների անցկացում
հակախտրականության
օրենսդրության և
թրեֆիկինգի  դեմ
պայքարի  հարցերի
շուրջ

Վրաստան Տարվա
ընթացքում

Վրաստանի
արդարադատության
նախարարություն

Ազգային
փոքրամասնությու
նների՝ իրենց
իրավունքների
մասին  գիտելիքի
ավելացում

Տեղեկատվա
կան բնույթի
սեմինարներ
ի և
վարժանքներ
ի
թվաքանակ.
Մասնակիցն
երի
թվաքանակ

Հանդիպում հանրային
ծառայողների հետ ք.
Բոլնիսի
մունիցիպալիտետի
վարչությունում

Բոլնիսի
մունիցիպալի
տետի
վարչության
հանդիսությու
նների դահլիճ

Ամեն
ամսվա
առաջին
երկուշաբթի

Բոլնիսի
մունիցիպալիտետի
վարչություն

Մունիցիպալիտետ
ի հանրային
ծառայողների
մակարդակի
բարձրացում

Մասնակիցն
երի
թվաքանակ՝
36 մարդ
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Սահմանադրությամբ
շնորհված իրավունք.
Պարտականությունների
մասին
տեղեկատվություն
ստանալու նպատակով
Բոլնիսի
մունիցիպալիտետի
վարչությունում
ոչվրացական
հանրային  դպրոցների
բարձրդասարանցիների
համար
տեղեկատվական
հանդիպում-սեմինարի
կազմակերպում

Բոլնիսի
մունիցիպալի
տետի
հանդիսությու
նների դահլիճ

24ապրիլի

Բոլնիսի
մունիցիպալիտետի
վարչություն.

Բոլնիսի կրթական
ռեսուրս-կենտրոն

Երիտասարդների
շրջանում նրանց
Սահմանադրությա
մբ  շնորհված
իրավունք-
պարտականությու
նների  մասին
գիտելիքի
ավելացում

Մասնակիցն
երի
թվաքանակ,
120
բարձրդասա
րանցի
աշակերտ

Պարբերական
հանդիպումներ
բնակչության հետ
համապատասխան
տարածքային
մարմիններում

Դմանիսի
մունիցիպալի
տետի
վարչություն:
Ազգային
փոքրամասնու
թյուններով
բնակեցված
տարածքային
մարմիններ

1 հունվարի
-
31
դեկտեմբերի

Մունիցիպալիտետի
Սակրեբուլո,
մունիցիպալիտետի
վարչություն

Բնակչության
գիտելիքի
մակարդակի
բարձրացում

Օրենքի հետ
համապատա
սխանեցված
գործունեությ
ուն
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Հանրային ծառայողների
գիտելիքի բարձրացման
նպատակով
սիստեմատիկ
տեղեկատվական
հանդիպումների
անցկացում Վրաստանի
Օրենսդրության մեջ
մտցված նորությունները
սովորելու համար

Գարդաբանի
մունիցիպալի
տետի
վարչություն

1
հունվարի-
31
դեկտեմբերի

Գարդաբանի
մունիցիպալիտետի
վարչություն.

Գարդաբանի
մունիցիպալիտետի
վարչական
ծառայության և
իրավաբանական
բաժին

Մունիցիպալիտետ
ի հանրային
ծառայողների
գիտելիքի
մակարդակի
բարձրացում

Հանդիպումն
երին
մասնակիցնե
րի
թվաքանակ,
հանդիպումն
երի
հաճախակա
նություն,
բնակչություն
ից  ստացված
հետադարձ
կապ

Մունիցիպալիտետի
սակրեբուլոյի և
վարչության
աշխատակիցների
համար (քաղաքացիների
ընդունման և  հանրային
տեղեկատվության
համար
պատասխանատու
անձինք) հանդիպում
«Ինչպես  պաշտպանենք
ազգային
փոքրամասնություններ
ի իրավունքները»
թեմայով

Թեթրիծղարոյ
ի
մունիցիպալի
տետի
վարչություն

Մարտ (1 օր)

Թեթրիծղարոյի
մունիցիպալիտետի
սակրեբուլո,
վարչության
իրավաբանական
ծառայություն

Ազգային
փոքրամասնությու
նների մոտ իրենց
իրավունք-
պարտականությու
նների գիտակցում

Ինքնակառա
վարման մեջ
ազգային
փոքրամասն
ությունների
ընդգրկվածու
թյուն
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Ազգային և կրոնական
Ներողամտության և
այլատյացության
վերաբերմունքի
հնարավոր
դրսևորումների
սիստեմատիկ
մոնիտորինգ,
համայնքային և
գյուղատնտեսական
լիազորների կողմից
մշտական
վերահսկողության
իրականացում

Կախեթի
շրջանի բոլոր
մունիցիպալի
տետներում

1 հունվարի
- 31
դեկտեմբերի

Պետական լիազորի՝
նահանգապետի
վարչություն,

Կախեթի
տարածաշրջանի
մունիցիպալիտետներ
ի  վարչությունների
նախագահներ,

Մունիցիպալիտետներ
ի  վարչական
ծառայություններ,

Տարածաշրջանում
ազգային
հիմնադրութային
հարցերով աշխատող
ոչկառավարական
կազմակերպություննե
ր,

Գուբերնատորին կից
գործող
հասարակական
խորհուրդ,

Ոչձևաական
միավորումներ և
ավագների
խորհուրդներ և  այլն)

Ազգային խմբերի
շրջանում
ներողամտության և
Ներողամտության
բարձր աստիճանի
ձեռքբերում,
քաղաքացիական
ինտեգրման և
տարածաշրջանում
կայունության
ապահովում

Մոնիտորինգ
ի
արդյունքում
բացահայտվ
ած
հիմնախնդիր
ների
թվաքանակո
ւթյուն,
հայտնաբերվ
ած
հիմնախնդիր
ներին
արձագանքել
ու
հետևանքով
ձեռքբերված
արդյունքներ
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Տեղեկատվական
հանդիպում  ազգային
փոքրամասնություններ
ի ներկայացուցիչների
հետ  հարց-
պատասխանի
ռեժիմում

Ղվարելի
մունիցիպալի
տետի
ազգային
փոքրամասնու
թյունների
ներկայացուցի
չներով
բնակեցված
գյուղեր

Եռամսյակը
մեկ անգամ

Ղվարելի շրջանային
վարչություն

Ազգային
փոքրամասնությու
նների
ներկայացուցիչներ
ի իրավական
գիտելիքների
մակարդակի
որակի
բարելավում,
նրանց
իրավունքների
պաշտպանության
աստիճանի
բարձրացում:

Հանդիպման
մասնակիցնե
րի
թվաքանակո
ւթյուն,
նրանց
ակտիվ
մասնակցութ
յուն

Հայեցակարգի հիմնական ուղղություն. Կրթություն և պետական լեզու

Գործնական պլանի
բաղադրիչ/խնդիր

Միջոցառում/ծրագի
ր

Անցկացնելու
վայր

Իրականցմա
ն ժամկետներ

Պատասխանատու
կազմակերպություն/
գերատեսչություն,գո

Սպասվելիք
արդյունքներ

Գնահատման
ցուցիչներ
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րծընկեր

Ազգային
փոքրամասնությունների
ներկայացիչների
գիտելիքների և
մասնագիտական
ունակություն-
սովորությունների
բարելավում

Ազգային/էթնիկ
փոքրամասնություն
ների
ներկայացուցիչների
համար
համակարգչային
ծրագրերի  ուսուցում
համակարգչային
ուսուցման ծրագրի
շրջանակներում

Դմանիսի 20 հունվարի -
31
դեկտեմբերի

Մունիցիպալիտետի
սակրեբուլո,

Մունիցիպալիտետի
վարչություն,

Ո.Ո.Ի.Ա.Դմանիսի
«Կրթական
կենտրոն»

Գործընկեր.
Ք.Դմանիսի ռեսուրս-
կենտրոն

Ազգային
փոքրամասնությո
ւնները
տիրապետում են
համակարգչային
ծրագրերը

Ուսուցման
դասընթացնե
րին
մասնակցողն
երի
թվաքանակ

Ազգային
փոքրամասնություն
ների
ներկայացուցիչների
համար  օտար լեզվի
(անգլերեն)
ուսուցում-
դասավանդման

Դմանիսի 20 հունվարի–
31
դեկտեմբերի

Մունիցիպալիտետի
սակրեբուլո,
մունիցիպալիտետի
վարչություն

Ո.Ո.Ի.Ա.«Կրթական
կենտրոն»"

Անգլերեն լեզու
սովորելու
արդյունքում՝
աջակցություն
ընդհանուր և
բարձրագույն
կրթություն
ստանալուն

Ծրագրում
ընդգրկված
մասնակիցնե
րի
թվաքանակ.
Այն անձանց
թվաքանակ,
ովքեր
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ծրագրի
շրջանակներում

Գործընկեր.
Ռեսուրսկենտրոն

յուրացրեցին
կոնկրետ
ունակություն
-
սովորություն
ներ

Ազգային
փոքրամասնություն
ների
ներկայացուցիչների
համար գյուղերում
տեղեկատվական-
հաղորդակցական
տեխնոլոգիաների
(համակարգիչների,
գրասենյակային
ծրագրերի)  և  օտար
լեզուների
ուսուցման
դասընթացների
անցկացում

Կախթի
տարածաշրջան

1 փետրվարի
-31
Դեկտեմբերի

Կախեթի
տարածաշրջանի
մունիցիպալիտետնե
րի  վարչություններ,

Մունիցիպալիտետն
երի  մշակույթի և
երիտասարդության
գործերի
ծառայություններ,

Գործընկեր. Բիզնես-
կենտրոն «Կախեթի»,
Թելավի  պետական
համալսարան

Փոքրամասնությո
ւնների կողմից
տեղեկատվական
–
հաղորդակցակա
ն
տեխնոլոգիաներ
ի ուսանում,
արդյունքում
աջակցություն
ընդհանուր և
բարձրագույն
կրթություն
ստանալուն

Սերվիս
ստացող
քաղաքացինե
րի
թվաքանակ

Վարժանք. Ազգային
գրադարանում.
Ադրբեջանալեզու և
հայալեզու
ուսանողների
համար (Ազգային
գրադարանի
տվյալների բազայից

Ք. Թբիլիսի,
Վրաստանի
խորհրդարանի
Ազգային
գրադարան

14 հունիսի

Վրաստանի
խորհրդարանի
ազգային
գրադարան,

Հասարակայնության
հետ
հարաբերություններ

Փոքրամասնությո
ւնների կողմից
տեղեկատվական
-
հաղորդակցակա
ն
տեխնոլոգիաներ
ի  ուսանում

Մասնակիցնե
րի
թվաքանակու
թյուն և
նրանց
հետադարձ
կապեր
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և էլեկտրոնային
ռեսուրսներից
օգտվել)/ծրագիր
«Վրաստանի
քաղաքացի»

ի և  մակույթի բաժին

Աջակցություն պետական
լեզուն  սովորելուն

«Սովորենք
վրացերենը որպես
երկրորդ մայրենի
լեզու» ծրագրի
իրականացում

Քվեմո Քարթլիի
(Մառնեուլի,
Բոլնիսի,
Դմանիսի
Գարդաբանի,
Ծալկա)և
Սամցխե-
Ջավախեթի
(Նինոծմինդա,
Ախալքալաքի) 75
հայկական և
ադրբեջանական
դպրոց

1 հունվարի-
31
դեկտեմբերի

Ուսուցիչների
մասնագիտական
զարգացման
ազգային կենտրոն

Ոչվրացալեզու
դպրոցներում
տեղական վրաց
լեզվի
ուսուցիչների
մասնագիտական
զարգացում.
Ոչվրացալեզու
դպրոցներում
վրացերենի,
որպեց երկրորդ
լեզվի  ուսուցման
բարելավում

Մասնակիցնե
րի
թվաքանակ,
Դպրոցներում
ատեստատայ
ին
քննություննե
րին վրաց
լեզուն
հաջողությամ
բ հանձնած
(բարձր
միավորներով
գնահատված)
աշակերտներ
ի
թվաքանակ,
Համազգային
քննություննե
րին գրանցում
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Մրցույթի
արդյունքում 15 նոր
վկայագրված
ուսուցչի
ընդունում/զբաղված
ություն/ծրագիր
«Սովորենք
վրացերենը  որպես
երկրորդ լեզու»

Թբիլիսի 1 մայիսի -1
սեպտեմբերի

Ուսուցիչների
մասնագիտական
զարգացման
ազգային կենտրոն,

Մառնեուլի,Բոլնիսի,
Դմանիսի,
Գարդաբանի,
Ծալկայի,
Նինոծմինդայի,
Ախալքալաքի
կրթական ռեսուրս-
կենտրոններ

Վրաց լեզվի
ուսուցիչների
զբաղվածություն
ազգային
փոքրամասնությո
ւններով
բնակեցված
տարածաշրջանն
երի
դպրոցներում,
Ոչվրացալեզու
դպրոցներում
տեղական վրաց
լեզվի
ուսուցիչների
մասնագիտական
զարգացում,
Ոչվրացալեզու
դպրոցներում
վրացերենի
որպես երկրորդ
լեզվի ուսուցման
բարելավում

Մրցույթի
արդյունքներ,
Մասնակիցնե
րի
թվաքանակ և
որակավորում

Ամառային ճամբարի
կազմակերպում/ծրա
գիր «Սովորենք
վրացերենը, որպես
երկրորդ լեզու»

Սամցխե-
Ջավախեթի
տարածաշրջան

1 հուլիսի
-1 օգոստոսի

Ուսուցիչների
մասնագիտական
զարգացման
ազգային կենտրոն

Ազգությամբ
վրացի,
ադրբեջանցի և
հայ
աշակերտների
մտերմություն
(հաղորդակցությ

Ընդգրկված
երիտասարդն
երի
թվաքանակ,
ամառային
ճամբարի
ծրագիր,
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ուն  վրաց լեզվով,
պասսիվ վրաց
լեզվի
իմացության
ակտիվացում,
Ազգությամբ
վրացի,
ադրբեջանցի և
հայ
աշակերտների
համար
ամառային
արձակուրդները
հաճելի
միջավայրում
անցկացում,
Զվարճալի
միջոցառումների
միասին
պլանավորում/իր
ականացում

Ծրագրում
ընդգրկված
երիտասարդն
երի և
մանկավարժն
երի
ետադարձ
կապեր

Օգնող
մանկավարժների
գործուղում
ոչվրացալեզու
դպրոցներ/ծրագրեր՝
«Վրաց լեզուն
ապագա
հաջողության
համար»,

Մառնեուլի,
Բոլնիսի,
Դմանիսի,
Գարդաբանի,
Ծալկայի,
Թեթրիծղարոյի,
Նինոծմինդայի,
Ախալքալաքի,
Բորջոմի,

1 հունվարի-
31
դեկտեմբերի

Ուսուցիչների
մասնագիտական
զարգացման
ազգային կենտրոն

Մառնեուլի, Բոլնիսի,
Դմանիսի,
Գարդաբանի,
Ծալկայի,

Ոչվրացալեզու
դպրոցներում
վրաց լեզվի
ուսումնառության
/ուսուցման
որակի
բարելավում,
ոչվրացալեզու
դպրոցներում

Մանկավարժ
ների
թվաքանակ,
Դպրոցների
թվաքանակ,
Աշակերտներ
ի
ուսումնառութ
յան
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«Վրացերենը, որպես
երկրորդ լեզու»

Ախալցիխեի,
Ասպինձայի,
Լագոդեխի,
Դեդոփլիսծղարոյ
ի, Սագարեջոյի,
Ախմետայի
մունիցիպալիտե
տներ

Թեթրիծղարոյի,
Նինոծմինդայի,
Ախալքալաքի,
Բորջոմի,
Ախալցիխեի,
Ասպինձայի,
Լագոդեխի,
Դեդոփլիսծղարոյի,
Սագարեջոյի,
Ախմետայի
կրթական  ռեսուրս-
կենտրոններ

տեղական վրաց
լեզվի
ուսուցիչների
վրաց լեզվի
իմացության
մակարդակի
բարելավում,ոչվր
ացալեզու
համայնքում
վրաց լեզվի
ուսումնառության
մոտիվացման աճ

արդյունքներ

Սամցխե-
Ջավախեթի, Քվեմո-
Քարթլիի և  Կախեթի
ոչվրացալեզու
դպրոցների
աշակերտների
ապահովում
վրացերենի որպես
երկրորդ  լեզվի
ձեռնարկներով/ծրագ
իր «Վրաց լեզուն
ապագա
հաջողության
համար»

Մառնեուլի,
Բոլնիսի,
Դմանիսի,
Գարդաբանի,
Ծալկայի,
Թեթրիծղարոյի,
Նինոծմինդայի,
Ախալքալաքի,
Բորջոմի,
Ախալցիխեի,
Ասպինձայի,
Լագոդեխի,
Դեդոփլիսծղարոյ
ի, Սագարեջոյի,
Ախմետայի
մունիցիպալիտե
տներ

1 հունվարի-
31
դեկտեմբերի

Ուսուցիչների
մասնագիտական
զարգացման
ազգային կենտրոն

Մառնեուլի, Բոլնիսի,
Դմանիսի,
Գարդաբանի,
Ծալկայի,
Թեթրիծղարոյի,
Նինոծմինդայի,
Ախալքալաքի,
Բորջոմի,
Ախալցիխեի,
Ասպինձայի,
Լագոդեխի,
Դեդոփլիսծղարոյի,
Սագարեջոյի,

ոչվրացալեզու
դպրոցներում
վրաց լեզվի
ուսման/ուսուցմա
ն որակի
բարելավում

Ձեռնարկների
թվաքանակ
Աշակերտներ
ի թվաքանակ
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Ախմետայի
կրթական  ռեսուրս-
կենտրոններ

Մունիցիպալիտետի
ոչվրացալեցու
դպրոցներում
գոյություն ունեցող
հաստիքների
հաշվառում և
կրթության
նախարարությանը
փոխանցում
/ուսուցիչների
որոնում/զբաղվածու
թյան
աջակցություն/ծրագ
իր «Վրացերենը
ապագա
հաջողության
համար»

Ծալկայի
մունիցիպալիտե

տ և
ոչվրացալեզու

դպրոցներ

Հունիս-
սեպտեմբեր

Ռեսուրս-
կենտրոններ.

Դպրոցի
տնօրինություններ,

Վրաստանի
կրթության և
գիտության

նախարարություն

Պետական լեզվի
իմացության
խորացում

Զբաղվածներ
ի  թվաքանակ

Ոչվրացալեզու
դպրոցներում վրաց
լեզվի բարձր
որակավորման
մանկավարժների
զբաղվածություն

/Ծրագիր. «Վրաց

Գյուղ
Քոսալարի,

Սամշվիլդեի
դպրոցներ

սեպտեմբեր
Թեթրիծղարոյի

կրթական ռեսուրս-
կենտրոն

Ոչվրացալեզու
դպրոցներում
վրաց լեզվի
ուսուցման
բարելավում

Մանկավարժ
ների
զբաղվածությ
ուն,
Աշակերտներ
ի  ուսման
մակարդակ,
արդյունքներ
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լեզուն ապագա
հաջողության
համար»

Ուսուցիչների
առաքում
ոչվրացալեզու
դպրոցներ/ծրագիր՝
«Վրաց լեզուն
ապագա
հաջողության
համար»

Մառնեուլի,
Բոլնիսի,
Դմանիսի,
Գարդաբանի,
Ծալկայի,
Թեթրիծղարոյի,
Նինոծմինդայի,
Ախալքալաքի,
Բորջոմի,
Ախալցիխեի,
Ասպինձայի,
Լագոդեխի,
Դեդոփլիսծղարոյ
ի, Սագարեջոյի,
Ախմետայի
մունիցիպալիտե
տների դպրոցներ

1 հունվարի -
31
դեկտեմբերի

Վրաստանի
կրթության և
գիտության
նախարարության
ուսուցիչների
մասնագիտական
զարգացման
ազգային կենտրոն

Գործընկեր.
Տեղական
մունիցիպալիտետնե
ր

Ոչվրացալեզու
դպրոցներում
վրաց լեզվի
ուսուցման
բարելավում,
մոտիվացման աճ

Գործուղված
ուսուցիչների
թվաքանակ,հ
ետադարձ
կապ
աշակերտներ
ից,
Աշակերտներ
ի
ակադեմիակ
ան
առաջադիմու
թյան
ցուցանիշներ

Սամցխե-
Ջավախեթի, Քվեմո-
Քարթլիի և  Կախեթի
տեղական
ինքնակառավարությ
ուններում
աշխատող ազգային
փոքրամասնություն
ների

Ք.Քութաիսի,
Զուրաբ
Ժվանիայի
անվան
պետական
վարչարարությա
ն դպրոց

1 ապրիլի - 31
դեկտեմբերի

Զուրաբ Ժվանիայի
անվան պետական
վարչարարության
դպրոց,

Գործընկեր.
Կախեթի
տարածաշրջանի
տեղական

Քարթլիի և
Կախեթի
տեղական
ինքնակառավար
ություններում
աշխատող
ազգային
փոքրամասնությո
ւնների

Վերապատրա
ստված
անձանց
թվաքանակ,
վրաց լեզվի
իմացության
մակարդակ,
արդյունքներ
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ներկայացուցիչների
և  ոչվրացալեզու
դպրոցների
վարչությունների
աշխատակիցների
համար  վրաց լեզվի
ինտենսիվ
ուսուցման և
մասնագիտական
զարգացման
դասընթացի
անցկացում

ինքնակառավարում
ներ

ներկայացուցիչնե
րի և
ոչվրացալեզու
դպրոցների
վարչությունների
ներկայացուցիչնե
րի շրջանում
վրաց լեզվի
իմացության
մակարդակի
բարձրացում,
նրանց
մասնագիտական
աճ

Մառնեուլիի
մունիցիպալիտետի
ոչվրացալեզու
հանրային
դպրոցների վրաց
լեզվի ուսուցիչների
համար
ճանապարհածախսի
ֆինանսավորում/ծր
ագիր «Անվճար
ուղևորություն»

Մառնեուլիի
մունիցիպալիտե
տի վարչություն

Ընթացիկ
ուսումնական
տարվա
ընթացքում

Մառնեուլի
մունիցիպալիտետ,

Մառնեուլի
մունիցիպալիտետի
հանրային
դպրոցներ

Մանկավարժներ
ի սոցիալական
պայմանների
բարելավում

Ծրագրով
նախատեսվա
ծ
մանկավարժն
երի
թվաքանակ,
ուսուցիչների
հաճախումը
դասերին
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Մառնեուլի
մունիցիպալիտետի
ոչվրացալեզու
հանրային
դպրոցների
ծնողների համար
վրաց լեզվի դասերի
անցկացում

Մառնեուլի
մունիցիպալիտե
տի
ոչվրացալեզու
հանրային
դպրոցներ

Ընթացիկ
ուսումնական
տարվա
ընթացքում
(շաբաթական
երկու
անգամ)

Մառնեուլի
մունիցիպալիտետի
վարչություն,

Մառնեուլի
ռեսուրս-կենտրոն,

Մառնեուլի «Վրաց
լեզվի տուն»

Պետական լեզուն
ավելի լավ
սովորել

Մասնակիցնե
րի
թվաքանակ,
Հաճախումնե
րի
հաճախական
ություն

Ոչվրացալեզու
դպրոցներում
ներդպրոցական
օլիմպիադայի
անցկացում. «Ով
ավելի լավ գրում և
խոսում է  պետական
լեզվով»/աջակցությո
ւն պետական լեզուն
սովորելուն

Ծալկայի
մունիցիպալիտե

տի
ոչվրացալեզու

դպրոցներ

21 հունվարի
- 31

դեկտեմբերի

Մունիցիպալիտետի
ոչվրացալեզու

դպրոցների
տնօրեններ

Պետական լեզվի
իմացության
խորացում

Մասնակիցնե
րի

թվաքանակ:
Հաղթողների
թվաքանակ

Վրաց լեզվի շաբաթի
անցկացում

Ռուսթավի Ապրիլ Ռեսուրս-կենտրոն Պետական լեզվի
իմացության
խորացում

Ծրագրին
ընդգրկված
մասնակիցնե
րի
թվաքանակ
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Ոչվրացալեզու
դպրոցներում վրաց
լեզվից դպրոցական
օլիմպիադաների
անցկացում

Սամշվիլդե,
Քոսալար գյուղեր

Մայիս

Թեթրիծղարոյի
կրթական ռեսուրս-

կենտրոն,
համապատասխան

դպրոցի
տնօրինություն

Պետական լեզվի
իմացության
խորացում

Օլիմպիադայ
ի
մասնակիցնե
րի
թվաքանակ,օլ
իմպիադայի
արդյունքներ

Պետական լեզվի
օրվա նշում

Ծալկայի
մունիցիպալիտե

տի
ոչվրացալեզու

դպրոցներ

14ապրիլի

Մունիցիպալիտետի
ոչվրացալեզու

դպրոցների
տնօրինություններ

Պետական լեզվի
իմացության
գիտակցում

ոչվրացալեզու
դպրոցներում

Մասնակիցնե
րի

թվաքանակ,
միջոցառման

ծրագիր

Ազգային
փոքրամասնությունների
ներկայացուցիչների
համար  կրթության
մատչելիության
ապահովում

Տեղեկատվական
հանդիպումների
անցկացում ազգային
փոքրամասնություն
ների
ներկայացուցիչների
ն կրթական
համակարգի
նորություններին
ծանոթացնելու
նպատակով

Ախալցիխե
Հունվար-

դեկտեմբեր

Սամցխե-
Ջավախեթի
պետական լիազորի՝
նահանգապետի
վարչություն

Ախալցիխեի
պետական-
ուսումնական
համալսարան,
Ախալցիխեի
մասնագիտական
նախապատրաստու
թյան կենտրոն

Կրթության
մատչելիության
աջակցություն

Հանդիպումնե
րի
թվաքանակ,
մասնակիցնե
րի
թվաքանակ
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Ոչվրացալեզու
դպրոցների
մանկավարժների
համար
վարժանքների
անցկացում

Քոսալար,
Սամշվիլդե

գյուղեր
Մայիս

Թեթրիծղարոյի
կրթական ռեսուրս-

կենտրոն,
համապատասխան

դպրոցի
տնօրինություն

Գործընկեր.
Կրթության և
գիտության

նախարարություն

Ուսուցիչների
որակավորման
բարձրացում

Մասնակիցնե
րի
թվաքանակ,
ընդգրկվածու
թյան
աստիճան

Ազգային
ուսումնական
օլիմպիադայի
անցկացում հայերեն,
ադրբեջաներեն կամ
ռուսերեն լեզուներով
(բացի  օտար լեզվից
և վրաց լեզվից ու
գրականությունից)

I փուլ –
հանրակրթական
հիմնարկություն

ներ, II փուլ -
ինքնակառավար
վող միավորներ

և Թբիլիսիի
շրջաններ,
III փուլ –

կենտրոնի
կողմից

ընտրված մեկ
քաղաք (օրինակ

Թբիլիսի կամ
Քութաիսի)

2013
թվականի
նոյեմբեր-

2014
թվականի

մարտ
(5 ամիս)

Քննությունների
ազգային կենտրոնի

առարկայական
խմբեր/լոջիստիկայի

խումբ,

Վրաստանի
կրթության և
գիտության

նախարարություն

Ուսումնական
գործընթացի
խրախուսում-
կատարելագործո
ւմ, ուսման
նկատմամբ
հետաքրքրությու
նների բորբոքում,
շնորհալի
աշակերտների
բացահայտում և
խրախուսում,
միջազգային
ուսումնական
օլիմպիադաների
համար
Վրաստանի
հավաքականի
թեկնածուների

Օլիմպիադայ
ից ստացված
արդյունքներ,
մասնակիցնե
րի
թվաքանակ
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հայտնաբերում:

Համազգային
քննությունների
անցկացում ռուսաց
լեզվից (բացի վրաց
լեզվից ու
գրականությունից և
օտար
լեզվից):Ինչպես  նաև
ընդհանուր
ունակությունների
թեստի անցկացում
ռուսաց, հայոց և
ադրբեջանական
լեզուներով

Քննական
կենտրոններ

2014
թվականի

հուլիսի
սկիզբ-2014
թվականի

հուլիսի  վերջ
(մեկ ամիս)

Քննությունների
ազգային կենտրոնի

առարկայական
խմբեր/լոջիստիկայի

խումբ,

Վրաստանի
կրթության և
գիտության

նախարարություն,

Բարձրագույն
ուսումնական

հաստատություններ

Ազգային
փոքրամասնությո
ւնների
ներկայացուցիչնե
րի  համար
բարձրագույն
կրթության
մատչելիության
բարելավում

Մասնակիցնե
րի
թվաքանակ,
Ստացված
արդյունքներ

2014 թվականի
համազգային
քննությունների
նախապատրաստակ
ան նյութի
պատրաստում/ժողո
վածու) ա) ընտրովի
առարկաներից
ռուսաց  լեզվով,
բ)ընդհանուր
ունակություններից
ադրբեջաներեն,
հայերեն և ռուսերեն
լեզուներով

Քննությունների
ազգային
կենտրոն

Հունվարին
էլեկտրոնայի

ն
տարբերակի
տեղադրում

կայք-էջի վրա

Քննությունների
ազգային կենտրոնի

առարկայական
խմբեր/վարչություն

Ազգային
փոքրամասնությո
ւնների
ներկայացուցիչնե
րի  համար
բարձրագույն
կրթության
մատչելիության
բարելավում և
նրանց
քննությունների
մասին
տեղեկատվությա
ն  հաղորդում

Կայք-էջին
տեղադրված
նյութ
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մայրենի լեզվով

Ընդհանուր
մագիստրոսական
քննությունների
անցկացում
ռուսերեն

Քննությունների
ազգային
կենտրոն

2014
թվականի

հուլիսի
սկիզբ -2014

թվականի
հուլիսի վերջ

Քննությունների
ազգային կենտրոնի
մագիստրոսական

խումբ, լոջիստիկայի
կենտրոն

Ազգային
փոքրամասնությո
ւնների
ներկայացուցիչնե
րը ձեռք կբերեն
իրավունք
մասնակցելու
բարձրագույն
ուսումնական
հաստատություն
ների  կողմից
մագիստրատուր
այում  ուսումը
շարունակելու
նպատակով
հաստատված
քննությանը/քննո
ւթյուններին
(կոնկրետ
մասնագիտությու
ններից)

Մասնակիցնե
րի
թվաքանակ,
ստացված
արդյունքներ
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2014 թվականի
ուսանողների
դրամաշնորհային
մրցույթի, քննության
անցկացում  ռուսաց
լեզվից

Քննությունների
ազգային
կենտրոն

2014
թվականի

հուլիս
ամսվա

սկիզբ-2014
թվականի

հուլիսի վերջ

Քննությունների
ազգային կենտրոնի
մագիստրոսական

խումբ,  վարչություն

Ազգային
փոքրամասնությո
ւնների
ներկայացուցիչնե
րի  համար
բարձրագույն
կրթության
մատչելիության
բարելավում և
նրանց
քննությունների
մասին
տեղեկատվությա
ն  հաղորդում

Մրցույթի
արդյունքներ,
մասնակիցնե
րի
թվաքանակ

Ազգային
փոքրամասնություն
ներով  բնակեցված
գյուղերում  փոքր
ծավալի
դպրոցական
գրադարանների
ստեղծում

Քոսալար,
Սամշվիլդե,

Շիխիլո,
Նապիլնարի

Պարբերաբա
ր

Թեթրիծղարոյի
մունիցիպալիտետի

վարչություն

Ոչվրացալեզու
բնակչության

շրջանում
գիտական և

գեղարվեստակա
ն գրականության
մատչելիության

բարելավում

Գոյություն
ունեցող

գրականությո
ւն,

ընթերցողներ
ի  թվաքանակ

Աշակերտների
գիտելիքների
մակարդակի

ստուգում,
գնահատում

(հետազոտության
անցկացում)

Առաջին
փուլ՝ դպրոցներ,

երկրորդ փուլ՝
նախարարությա

ն կողմից
ընտրված

մունիցիպալիտե

Հունվար-
ապրիլ

Քննությունների
ազգային կենտրոն

Շնորհալի
աշակերտների
բացահայտում

Աշակերտներ
ի թվաքանակ,
հաղթողների
թվաքանակ
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տի  դպրոցներ,
երրորդ փուլ՝

կենտրոնի
կողմից

ընտրված քաղաք

Մունիցիպալիտետի
ոչվրացալեզու
հանրային
դպրոցների
մանկավարժների
համար  անվճար
տրանսպորտի
հատկացում

Բոլնիսի
մունիցիպալիտե
տ

2014
թվականի
հունվար-
դեկտեմբեր

Բոլնիսի
մունիցիպալիտետի
վարչություն

Մանկավարժներ
ի  սոցիալական
պայմանների
բարելավում

Մանկավարժ
ների
թվաքանակ,
դասերին
հաճախում

Կրթության ոլորտում
հանրային
երկխոսության և
քաղաքացիական

ինտեգրման
աջակցություն

Ադրբեջանցի
երեխաների
բնակություն
վրացական
ընտանիքներում/ծր
ագիր «Միասին
սովորենք
վրացական
դպրոցում»

Սագարեջոյի
հանրակրթական
դպրոցներ

Մի քանի
ամիս
ուսումնական
տարվա
ընթացքում

USAID-հիմնադրամ Ադրբեջանցի
երեխաների
ինտեգրում  վրաց
հասարակության
ը

Ծրագրում
ընդգրկված
մասնակիցնե
րի
թվաքանակու
թյուն,
մասնակիցնե
րի
հետադարձ
կապ
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Ոչվրացական
դպրոցների
աշակերտների
համար
ուսումնական
էքսկուրսիաների
կազմակերպում,
Պատմական վայրեր
այցելություն,
բարձրդասարանցին
երի  էքսկուրսիաներ
Մառնեուլի
արդարադատության
տուն,
ոստիկանության
ակադեմիա և
Թբիլիսիի
մասնագիտական
ուսումնական
կենտրոն

Մառնեուլի
մունիցիպալիտե
տ, պատմական
հուշարձաններ,
ք. Թբիլիսի

Ուսումնակա
ն տարվա
ընթացքում

Մառնեուլի
մունիցիպալիտետ,

Մառնեուլի
մունիցիպալիտետի
ադրբեջանական և
հայկական
հանրային դպրոցներ

Ազգային
փոքրամասնությ
ան
ներկայացուցիչ
աշակերտների
համար
Վրաստանի
պատմության
ավելի  լավ
ուսումնառությու
ն

Էքսկուրսիայի
ն մասնակից
ոչվրացի
աշակերտներ
ի
թվաքանակ,
Մասնակիցնե
րի
հետադարձ
կապ

Մունիցիպալիտետի
ոչվրացալեզու
հանրային
դպրոցներում
բարձրդասարանցին
երի  խմբերի
ստեղծում
տարածաշրջանի
պատմական
հուշարձանների

Բոլնիսի
մունիցիպալիտե
տ

2014
թվականի
սեպտեմբեր-
նոյեմբեր
(ամիսը 2-
անգամ)

Բոլնիսի
հանրակրթական
ռեսուրս-կենտրոն,

Գավառագիտական
թանգարան,
Հանրային
դպրոցների
տնօրինություն

Ազգային
փոքրամասնությ
ան
ներկայացուցիչնե
րի համար
տարածաշրջանի
պատմության
ավելի  լավ
ուսումնառությու
ն

Մասնակիցնե
րի
թվաքանակ
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ուսումնասիրության
նպատակով

Վրաց լեզվի շաբաթի
անցկացում՝
«Բազմացնենք
լեզուն վրացական»

Բոլնիսի
մունիցիպալիտե
տի
ոչվրացալեզու
դպրոցներ

22-28ապրիլի Ոչվրացալեզու
դպրոցների
տնօրինություն

Ոչվրացալեզու
հանրային
դպրոցներում
վրաց լեզվի
ավելի լավ
ուսումնառությու
ն

Մասնակիցնե
րի
թվաքանակ,
միջոցառման
ծրագիր

Ոչվրացալեզու
դպրոցների
շրջանավարտներին
մասնագիտության
ընտրության մեջ
խորհուրդներ տալու
նպատակով
հանդիպումների
կազմակերպում

Ք.Գարդաբանի,Ք
եսալո,Նազարլո,
Վախթանգիսի,Ա
ղթակլիա,Ղարա
թակլիա,Ղարաջ
ալար,Մուղանլո

Հունիս-
հուլիս

Գարդաբանի
մունիցիպալիտետի
վարչություն,

Վարչության
մշակույթի
ծառայություն,

Գարդաբանի
կրթական ռեսուրս-
կենտրոն

Սովորող
երիտասարդությ
ան գիտակցում
ընտրվեք
մասնագիտությու
նների մասին

Մասնակիցնե
րի
թվաքանակ,
նրանց
հետադարձ
կապ

Ոչվրացալեզու
դպրոցներում «Դեդա
էնայի» օրվա
նշանավորման
հանդեսի
կազմակերպում

Ք.Ռուսթավի,Գա
րդաբանի,Քեսալ
ո,Նազարլո,
Վախթանգիսի,
Աղթակլիա,
Ղարաթակլիա,Ղ
արաջալար,
Մուղանլո

14 ապրիլի Վարչության
մշակույթի
ծառայություն,

Գարդաբանի
կրթական ռեսուրս-
կենտրոն,

Պետական լեզվի
իմացության
խորացում

Մասնակիցնե
րի
թվաքանակ,
Միջոցառման
ծրագիր
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Ռուսթավի ռեսուրս-
կենտրոն

Գրական մրցույթներ
վրացի, հայ և
ադրբեջանցի
գրողների
ստեղծագործություն
ների հետ
ծանոթացում

Մուցիպալիտետ
ի ոչվրացալեզու

դպրոցներ

Սեպտեմբեր-
հունիս

Մունիցիպալիտետի
ոչվրացալեզու

դպրոցների
տնօրինություններ

Վրացի, հայ և
ադրբեջանցի

գրողների
ստեղծագործությ

ունների ավելի
լավ ծանոթացում,

գրքի
ժողովրդականաց

ում
աշակերտների

շրջանում

Մասնակիցնե
րի

թվաքանակ,
միջոցառման

ծրագիր,
մասնակիցնե

րի
հետադարձ

կապ

Վրաց լեզվի  դասերի
անցկացում
աշակերտների
ծնողների համար

Բոլնիսի
մունիցիպալիտե
տի
ոչվրացալեզու
հանրային
դպրոցներ

Սեպտեմբեր-
դեկտեմբեր

Բոլնիսի
մունիցիպալիտետ,
Հանրակրթական
ռեսուրս-կենտրոն ,

Հանրային
դպրոցների
տնօրինություն

Պետական լեավի
ավելի լավ
ուսումնառությու
ն

Մասնակիցնե
րի
թվաքանակ,
Ձեռք բերված
արդյունքներ
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Վրացական
պոեզիայի երեկոյի
անցկացում

Ռուսթավի Փետրվար Ինքնակառավարում Վրացական
պոեզիայի
ծանոթացում

Ծրագրին
ընդգրկված
մասնակիցնե
րի
թվաքանակ,
ներկայացված
գրական
ստեղծագործո
ւթյուններ և
թարգմանությ
ուններ

Մրցույթ դպրոցների
միջև «Որքանով լավ
ենք ճանաչում
Վրաստանը»

Ռուսթավի Մայիս Ռուսթավի
դպրոցների
տնօրինություն

Պետական լեզվի
իմացության
խորացում

Մասնակցներ
ի թվաքանակ,
մրցույթների
արդյունքները

Գրական-
ճանաչողական
բնույթի
միջոցառումների
անցկացում

Դեդոփլիսծղարոյ
ի
մունիցիպալիտե
տի  Սաբաթլո
գյուղ

Ապրիլ
(1 օր)

Սաբաթլո գյուղի
հանրային դպրոցի
տնօրինություն,

Դեդոփլիսծղարոյի
ռեսուրս-կենտրոն

Պետական լիազորի՝
նահանգապետի
վարչություն,

Հաշտության և
քաղաքացիական

Կրթության
մակարդակի և
պետական լեզվի
ուսումնառության
մոտիվացման
բարձրացում

Քաղաքացիական
ինտեգրման
աջակցություն

Միջոցառման
ը մասնակից
աշակերտներ
ի և
մանկավարժն
երի
թվաքանակ,

Միջոցառման
ծրագիր
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իրավահավասարութ
յան հարցերով
Վրաստանի
պետական
նախարարի
աշխատակազմ,
քաղաքացիական
ինտեգրման
վարչություն

Ազգային
փոքրամասնությունների
ներկայացուցիչների
համար
նախադպրոցական
կրթության
մատչելիության
ապահովում

Մառնեուլի
մունիցիպալիտետի
մանկապարտեզների
ֆինանսավորում և
վերանորոգման
աշխատանքների
անցկացում

Մառնեուլի
մունիցիպալիտե
տ

Հաշվետու
ժամանակաշ
րջանի
ընթացքում

Մառնեուլի
մունիցիպալիտետի
ենթակառույցի
ծառայություն,

Մառնեուլի
նախադպրոցական
դաստիարակության
կենտրոն

Սոցիալ-
տնտեսական
պայմանների
բարելավում

Ծնողների
համար
ֆինանսական
արտոնությու
ններ,

Վերանորոգվ
ած
մանկապարտ
եզների
շենքեր

Վրաց լեզվի
ուսումնառություն
Դմանիսի # 1
մանկապարտեզում

Դմանիսի 20 հունվարի
- 31
դեկտեմբերի

Մունիցիպալիտետի
սակրեբուլո/վարչութ
յուն,

Ո.Ո.Ի.Ա. Դմանիսի
նախադպրոցական
դաստիարակության
ծառայություն ,

Վրացերեն լեզվի
ուսումնառությու
ն

Ծրագրին
մասնակցող
երեխաների
թվաքանակ,

Ստացված
արդյունքներ
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Գործընկեր.
Վրաստանի
կրթության և
գիտության
նախարարություն

Նախադպրոցական
տարիքի
երեխաներին
վրացերենի
ոսուցման  դասերի
անցկացում

Լագոդեխի
մունիցիպալիտե
տի Կաբալի և
Արեշփերանի
գյուղերի
մանկապարտեզն
եր

Տարվա
ընթացքում
(շաբաթական
երեք  օր)

Նախադպրոցական
դաստիարակության
հիմնարկություններ
ի միավորում,

Ավագ դաստիարակ-
մեթոդիստ,

Խմբի  դաստիարակ

Մինչև 6
տարեկան
տարիքի
երեխաների
շրջանում
վրացերենի
իմացության
բարելավում

Մասնակից
երեխաների
թվաքանակ,
Վրացերենի
իմացության
մակարդակ

Հանդիպում մսուր-
մանկապարտեզի և
դպրոցի
աշխատակիցների
հետ

Թելավի
մունիցիպալիտե
տի  Ղարաջալա
գյուղ

Հուլիս-
օգոստոս

Տեղական
ինքնակառավարում
(Ղարաջալի
տարածքային
մարմին)

Գոյություն
ունեցող
հիմնախնդիրներ
ի կարգավորում

Գոյություն
ունեցող
հիմնախնդիր
ներին
արձագանքու
մ



36

Նախադպրոցական
դաստիարակության
հիմնարկություններ
ին հարկավոր
տարածքի  որոնում

Լամբալո գյուղ Սեպտեմբեր Սագարեջոյի
մունիցիպալիտետ

Նախադպրոցակ
ան կրթություն
ստանալու
հնարավորությու
ն

Մանկապար
տեզի
երեխաների
թվաքանակ

Հայեցակարգի հիմնական ուղղություն.  Մեդիա և  տեղեկատվության  մատչելիություն

Գործնական
պլանի

բաղադրիչ/խնդիր

Միջոցառում/ծրագի
ր

Անցկացման վայր
Իրականացմա
ն ժամկետներ

Պատասխանատու
կազմակերպություն/հի

մնարկություն,
գործընկեր

Սպասվելիք
արդյունքներ

Գնահատմ
ան

ցուցիչներ

Ազգային
փոքրամասնությո
ւններով
բնակեցված
տարածաշրջաննե
րում  ազգային
հաղորդմանմատչ
ելիության
ապահովում

Հանրային
հեռարձակման
տարածման
համակարգի
վերականգնում

Հանրային
հեռարձակում

1 հունվար - 31
դեկտեմբեր

2-րդ ալիք,
տեխնիկական
ծառայություն

Հաղորդումների
դիտումների  աճ
տարածաշրջաններում,
հաղորդման
տարածման տարածքի
ընդարձակում,
մասշտաբայնություն

Տարածաշր
ջանների
ծածկում,
օգտվողներ
ի
թվաքանակ
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Հեռուստատեսային
լրատվական
ծրագրերի
անընդմեջ
պատրաստում  և
հեռարձակում

Հանրային
հեռարձակում

1 հունվարի -
31
դեկտեմբեերի

2 –րդ ալիք, Զուգդիդի
«Օդիշի» TV,
Մառնեուլի ՏՎ“,
Ախալքալաքի «ATV
12»,' Բոլնիսի «Բոլնելի»,
Նինոծմինդա «9-րդ
ալիք»

Երկրում ընթացող
կարևոր
իրադարձությունների
լուսաբանում ազգային
փոքրամասնություններ
ի  լեզուներով, նրանց
ավելի լավ իրազեկում

Հեռուստադ
իտողների
թվաքանակ
և
տարածաշր
ջանների
ընդգրկում

Աբխազալեզու,
օսալեզու,հայալեզու,
ադրբեջանալեզու և
ռուսալեզու
հեռուստադիտողի
իրազեկում,
հետաքրքրության աճ և
ավելի շատ
ընդգրկվածություն

«Մոամբ»
աբխազերեն  (ամեն
օր)

2 ալիք 20:00
,Զուգդիդի
«Օդիշի» 22:00

1 հունվարի –
31
դեկտեմբերի

Ազգային մոամբե

Գործընկեր.
2 –րդ ալիք, Զուգդիդի,
«Օդիշի» TV

"Մոամբե» օսերեն
(ամեն օր)

2 ալիք 20:00 1 հունվարի- 31
դեկտեմբերի

Ազգային մոամբե

Գործընկեր
2 –րդ ալիք
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«Մոամբե» հայերեն
(ամեն օր)

2 ալիք 20:00
Ախալքալաքի
22:00,
Նինոծմինդա
22:00

1 հունվարի -
31
դեկտեմբերի

Ազգային միամբե

Գործընկեր.
2 –րդ ալիք,
Ախալքալաքի «ATV
12», Նինոծմինդա
«Փարվանա»,
Ախալցիխե«9-րդ ալիք»

«Մոամբե»
ադրբեջաներեն
(ամեն օր)

2 ալիք 20:00,
Մառնեուլի 22:00,
Բոլնիսի 22:00

1 հունվարի -
31
դեկտեմբերի

Ազգային մոամբե

Գործընկեր.
2-րդ ալիք, Մառնեուլի
«Մառնեուլի ՏՎ»

«Մոամբե» ռուսերեն
(ամեն օր)

2 ալիք 20:00 1 հունվարի -
31
դեկտեմբերի

Ազգային մոամբե

Գործընկեր.
2-րդ ալիք

Ռադիո լրատվական
ծրագրերի
անընդմեջ
պատրաստում  և
հեռարձակում

Ռադիոհաղորդում
(ռադիո FM 102.4)

1 հունվարի -
31
դեկտեմբերի

Լրատվական
ծառայություն

Գործընկեր.
Հանրային
հեռարձակում

Երկրում ընթացող
կարևոր
իրադարձությունների
լուսաբանում ազգային
փոքրամասնություններ
ի  լեզուներով, նրանց
ավելի լավ իրազեկում:
Աբխազալեզու,
օսալեզու,հայալեզու,

Ունկնդիրն
երի
թվաքանակ
և
տարածաշր
ջանների
ընդգրկում
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ադրբեջանալեզու,
ռուսալեզու և
քրդալեզու ունկնդրի
իրազեկում,
հետաքրքրության  աճ և
ավելի   շատ
ընդգրկվածություն

Լրատվական
թողարկում
աբխազերեն (ամեն
օր)

Ռադիոհաղորդում
(Ռադիո FM 102.4)

1 հունվարի -
31
դեկտեմբերի

Ռադիոհաղորդում,
լրատվական
ծառայություն

Գործընկեր.
Հանրային
հեռարձակում

Լրատվական
թողարկում  օսերեն
(ամեն օր)

Ռադիոհաղորդում
(Ռադիո FM 102.4)

1 հունվարի -
31
դեկտեմբերի

Ռադիոհաղորդում,
լրատվական
ծառայություն

Գործընկեր.
Հանրային
հեռարձակում

Լրատվական
թողարկում
հայերեն (ամեն օր)

Ռադիոհաղորդում
(Ռադիո FM 102.4)

1 հունվարի -
31
դեկտեմբերի

Ռադիոհաղորդում,
լրատվական
ծառայություն

Գործընկեր.
Հանրային
հեռարձակում
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Լրատվական
թողարկում
ադրբեջաներեն
(ամեն օր)

Ռադիոհաղորդում
(Ռադիո FM 102.4)

1 հունվարի -
31
դեկտեմբերի

Ռադիոհաղորդում,
լրատվական
ծառայություն

Գործընկեր.
Հանրային
հեռարձակում

Լրատվական
թողարկում
ռուսերեն (ամեն օր)

Ռադիոհաղորդում
(Ռադիո FM 102.4)

1 հունվարի -
31
դեկտեմբերի

Ռադիոհաղորդում,
լրատվական
ծառայություն

Գործընկեր.
Հանրային
հեռարձակում

Լրատվական
թողարկում
քրդերեն
(շաբաթական մեկ
անգամ)
ռադիոարտադրանք
ի  թողարկում

Ռադիոհաղորդում
(Ռադիո FM 102.4)

1 հունվարի -
31
դեկտեմբերի

Ռադիոհաղորդում,
լրատվական
ծառայություն

Գործընկեր.
Հանրային
հեռարձակում

Թոք-շոու «Չվենի
էզո» (Մեր բակը)
մշտական
արտադրություն և
հեռարձակում

1 ալիք 1 հունվարի -
31
դեկտեմբերի

Հաղորդման
խմբագրություն

Գործընկեր.
1 ալիք

Ազգային
փոքրամասնություններ
ի հիմնախնդիրների
ընդարձակ
լուսաբանում

Դիտողների
թվաքանակ
,
հաղորդմա
ն
վարկանիշ
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Լրատվական
հաղորդումներում
Վրաստանում և
մունիցիպալիտետն
երում  ընթացող
գործընթացների
լուսաբանում
ադրբեջաներեն և
հայերեն լեզուներով,
«Եղիր քաղաքացի»
նախագծի
վրացերեն և
ադրբեջաներեն
լեզուներով
լուսաբանում

Բոլնիսի «Բոլնելի»
հեռուստաընկերու
թյուն

1 հունվարի -
31
դեկտեմբերի

Ամեն օր 10:00,
19:00 և 21:00
ժամերին

Հեռուստաընկերություն
«Մառնեուլի TV"

Ոչվրացի
բնակչությանը
Վրաստանում ընթացող
գործընթացների և
նորությունների
իրազեկում

Հեռուստադ
իտողի
թվաքանակ
,
Հաղորդման
վարկանիշ

Տեղական
ինքնակառավարմա
ն ընտրությունների
մասին
ադրբեջաներեն և
հայերեն  լեզուներով
լրատվության
մատուցում

Մառնեուլի
հեռուստաընկերու
թյուն «Մառնեուլի
TV» Եթերային
ցանց

Տեղական
ինքնակառավ
արման
նախընտրակա
ն
ժամանակաշր
ջան

Մառնեուլի
մունիցիպալիտետի
սակրեբուլո և
վարչություն և
ոչկառավարական
կազմակերպություններ

Ոչվրացի
բնակչությանը
Վրաստանում ընթացող
գործընթացների և
նորությունների
իրազեկում

Հեռուստադ
իտողի
թվաքանակ
,
Հաղորդման
վարկանիշ
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Կառավարության և
մունիցիպալիտետի
լրատվական
հաղորդման
ադրբեջաներեն
լեզվով
պատրաստում և
թողարկում

Բոլնիսի «Բոլնելի»
հեռուստաընկերու
թյուն

1 – հունվարի,
31
դեկտեմբերի

Բոլնիսի
մունիցիպալիտետի
«Բոլնելի»
հեռուստաընկերությու
ն ,

Մունիցիպալիտետի
մամլո ծառայություն

Լրատվական
թողարկումներում և
«Նորություններում»
ազգային
փոքրամասնություն
ների հետ  կապված
նորությունների
լուսաբանում

Փոնա,
Արեշփերան,
Կաբալի գյուղեր

Տարվա
ընթացքում
ամենօրյա

Լրատվական
ընկերություն ռադիո
«Հերեթի»

Սագարեջոյի
մունիցիպալիտետու
մ բնակվող ազգային
փոքրամասնություն
ների
հիմնադրույթների
ուսումնասիրում  և
լուսաբանում
մունիցիպալիտետու
մ գոյություն ունեցող
.«Կախեթիս
կարիբճե» թերթի,
վարչության

Հիմնադրույթից
բխող կարիքների
տեղում

Եռամսյակը
մեկ

Սագարեջոյի
մունիցիպալիտետի
վարչության
համապատասխան
ծառայություններ և
գյուղի լիազորներ

Տեղական
իշխանության
գործունեությամբ
բնակչության
բավարարվածության
մակարդակի աճ

Բացահայտ
ված
հիմնախնդր
ին
արձագանք
ելու
հետևանքով
ստացված
արդյունք
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""sagarejo.ge"–կայք-
էջի  և "facebook" –
սոցիալական ցանցի
միջոցով:

Ղվարելի
մունիցիպալիտետու
մ  բնակվող
ազգային
փոքրամասնություն
ների  հիմնադրույթի
ուսումնասիրում և
լուսաբանում
մունիցիպալիտետու
մ գոյություն ունեցող
«Ղվարելի» թերթի
միջոցով

Հիմնադրույթից
բխող կարիքների
տեղում

Եռամսյակը
մեկ

Ղվարելի
մունիցիպալիտետի
վարչություն

Ազգային
փոքրամասնություններ
ի  ներկայացուցիչների
գիտակցության
բարձրացում մեդիա
միջոցներով

Նշված
հարցով
կատարված
անալիզի
արդյունքու
մ
կսահմանվ
են ուժեղ և
թույլ
կողմերը

Վարժանքի
անցկացում
Սագարեջոյի
մունիցիպալիտետի
աշխատակիցների և
գյուղի  լիազորի
համար

Սագարեջո,
ժողովրդավարակ
ան
ընդգրկվածության
կենտրոն

փետրվար Սագարեջոյի
մունիցիպալիտետի
վարչության
հասարակայնության
հետ հարաբերության
բաժին,

Տեղական
խմբագրություն,
Մունիցիպալիտետում

ազգային

Մունիցիպալիտետի
ազգային
փոքրամասնություններ
ի  իրազեկում ընթացիկ
երևույթների  մասին

Մասնակից
ների
թվաքանակ
, նրանց
հետադարձ
կապ
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փոքրամասնություններ
ի հարցով աշխատող
ոչկառավարական
կազմակերպություններ

Ազգային
փոքրամասնությո
ւնների
լեզուներով
տպագիր մամուլի
մատչելիություն

Ադրբեջանալեզու
«Գուրջիստան»,
Հայալեզու
«Վրաստան» և
ռուսալեզու «
Սվոբոդնայա
Գրուզիա« թերթերի
հրատարակություն

ք. Թբիլիսի 1 հունվարի-31
դեկտեմբերի

Թերթերի
խմբագրություններ.

Վրաստանի մշակույթի
և  հուշարձանների
պահպանության
նախարարություն

Վրաստանում ընթացող
գործընթացների և
նորությունների
իրազեկում
ոչվրացալեզու
բնակչությանը

Տարածվող
տպագրությ
ան
թվաքանակ
ը



45

Համացանցային
թերթ
«Բոլնիսի»,www.boln
isi.ge ստեղծում,, որը
գործում է
վրացերեն,
գերմաներեն և
ադրբեջաներեն
լեզուներով:

ք. Բոլնիսի
մունիցիպալիտետ

1փետրվարի-
31
դեկտեմբերի

Բոլնիսի
մունիցիպալիտետի
վարչություն,

ՍՊԸ «Գազեթի
Բոլնիսի»

Համացանցային թերթի
Բոլնիսի զբոսաշրջային
լրատվական կենտրոնի
հետ  սերտ
համագործակցություն՝
զբոսաշրջիկների,
եռալեզու
բնակչությանը,
ընդհանուր առմամբ
լայն
հասարակայնությանը
արագ և  հրատապ
սպասարկման
մատչելիության
նպատակով

Լրատվությ
ան արագ
մշակում և
հրատապ
մատուցում
լայն
հասարակա
յնությանը

Մունիցիպալիտետի
պաշտոնական
կայք-էջի
պատրաստում

Ք. Դմանիսի 1 հոկտեմբերի-
31
դեկտեմբերի

Մունիցիպալիտետի
սակրեբուլո/մունիցիպ
ալիտետի
վարչություն/վարչությ
ան  վարչական
ծառայություն

Մունիցիպալիտետի
ոչվրացալեզու
բնակչության
լրատվության
մատչելիություն

Բեռնած
կայք-էջ,
ընթերցողն
երի
թվաքանակ

Հայեցակարգի հիմնական ուղղություն. Քաղաքական ինտեգրում և  քաղաքացիական մասնակցություն

Գործնական պլանի
բաղադրիչ/խնդիր

Միջոցառում/ծրա
գիր

Անցկացման
վայր

Իրականացմ
ան

ժամկետներ

Պատասխանատու
կազմակերպություն/

հիմնարկություն,

Սպասվելիք
արդյունքներ

Գնահատման
ցուցիչներ
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գործընկեր

Ազգային
փոքրամասնությունների
իրավահավասար
ընտրական իրավունքի
ապահովում

Աշխատանքային
խմբի
հանդիպումներ
ազգային
փոքրամասնությո
ւններով
բնակեցված
տարածաշրջաննե
րում
քաղաքական
կուսակցություննե
րի  և տեղական
ոչկառավարական
կազմակերպությո
ւնների
ներկայացուցիչնե
րի հետ

Թբիլիսի,
Սամցխե-
Ջավախեթի,
Քվեմո
Քարթլի,
Կախեթի
(Ղարաջալա,
Կաբալի,
Իորմուղանլո)

Փետրվար-
դեկտեմբեր

Կենտրոնական
ընտրական
հանձնաժողով,
Համակարգման և
կառավարման
դեպարտամենտ

Ազգային
փոքրամասնություն
ներով  հոծ
բնակեցված
տարածաշրջաններո
ւմ  շահագրգիռ
անձանց
տեղեկացվածություն
ԿԸՀ-ի
ակտիվությունների
մասին

Անցկացված
հանդիպումների
և  մասնակից
անձանց
թվաքանակ

Վարժանքի
անցկացում
ազգային
փոքրամասնությո
ւնների  հարցերով
աշխատող
ոչկառավարական
կազմակերպությո
ւնների համար

Թբիլիսի 1 ապրիլի - 1
մայիսի

Կենտրոնական
ընտրական
հանձնաժողով

ՀԻԻԱ – Ընտրական
համակարգերի,
բարեփոխումների և
ուսուցման
կենտրոն/համակար
գման և

Վարժանք անցած
ազգային
փոքրամասնություն
ների  հարցերով
աշխատող
ոչկառավարական
կազմակերպությունն
երը
ինքնակառավարման
ընտրությունների

Մասնակից
անձանց
թվաքանակ
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կառավարման
դեպարտամենտ

մասին

Մառնեուլի
մունիցիպալիտետ
ում ազգային
փոքրամասնությո
ւնների
հիմնախնդիրներո
վ աշխատող
ոչկառավարական
կազմակերպությո
ւնների կողմից
թեմատիկ
վարժանքների
անցկացում

Մառնեուլի
մունիցիպալի
տետի
վարչություն

1 հունվարի -
31
դեկտեմբերի

Մառնեուլի
մունիցիպալիտետի
վարչական
ծառայություն և
ոչկառավարական
կազմակերպությունն
եր

Գիտակցության
բարձրացման
աջակցություն

Մասնակիցների
թվաքանակ

Վարժանք - «Ես՝
ընտրող»

Ղվարելի
մունիցիպալի
տետ

Ապրիլ-մայիս Ղվարելի
մունիցիպալիտետի
սակրեբուլո և
վարչություն

Ընտրողների
իրավունքների
մասին
գիտակցության
բարձրացում,
ակտիվացում,
ընտրություններին
ընդգրկվածություն

Մասնակիցների
թվաքանակ,
վարժանքի
մոդուլ,
մասնակիցների
հետադարձ կապ
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ԿԸՀ-ի
պաշտոնական
կայք-էջին
ընտրողների
համընդհանուր
ընտրացուցակում
ազգային
փոքրամասնությո
ւնների (հայ և
ադրբեջանցի)
ընտրողների
տվյալների
նորացում
(որոնման
համակարգ)

Թբիլիսի 2 հունվարի-
31
դեկտեմբերի

Կենտրոնական
ընտրական
հանձնաժողով,
համակարգման և
կառավարման
դեպարտամենտ/տեղ
եկատվական
տեխնոլոգիաների
դեպարտամենտ

Ստեղծված
հավասար
ընտրական
միջավայր հայ և
ադրբեջանցի
ընտրողների համար

Մատչելի
անձնական
տեղեկատվությու
ն հայերեն և
ադրբեջաներեն
լեզուներով

ԿԸՀ-ի
պաշտոնական
կայք-էջին
տեղադրված են
հայերեն և
ադրբեջաներեն
լեզուներով
որոշակի
ընտրական
փաստաթղթեր

Թբիլիսի 1 ապրիլի -1
օգոստոսի

Կենտրոնական
ընտրական
հանձնաժողով,
համակարգման և
կառավարման
դեպարտամեն/հաս
արակայնության
հետ
հարաբերություններ
ի  դեպարտամենտ

Հայերեն և
ադրբեջաներեն
թարգմանված և
ԿԸՀ-ի  կայք-էջում
տեղադրված
որոշակի ընտրական
փաստաթղթեր

Թարգմանված
ընտրական
փաստաթղթերի
թվաքանակ, ԿԸՀ-
ի կայք-էջում
տեղադրված
նյութեր:
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ԿԸՀ-ի կոնտակտ
կենտրոնի
միջոցով
տեղեկատվության
հաղորդում
ազգային
փոքրամասնությո
ւնների
լեզուներով
(ռուսերեն,
հայերեն և
ադրբեջաներեն)

Թբիլիսի 1 մարտի - 1
օգոստոսի

Կենտրոնական
ընտրական
հանձնաժողով,
համակարգման և
կառավարման
դեպարտամենտ

Ստեղծված են
հավասար
պայմաններ
ազգային
փոքրամասնություն
ների
ներկայացուցիչների
համար

Տեղեկացված
ազգային
փոքրամասնությ
ան ընտրող

Փոքր
դրամաշնորհային
մրցույթների
միջոցով
ոչկառավարական
կազմակերպությո
ւնների
ֆինանսավորում
ազգային
փոքրամասնությո
ւններով հոծ
բնակեցված
տարածաշրջաննե
րում ընտրողների
իրազեկման
նպատակով

Թբիլիսի,
Սամցխե-
Ջավախեթի,
Քվեմո
Քարթլի,
Կախեթի
(Ղարաջալա,
Կաբալի,
Իորմուղանլո)

1 մարտի-1
հուլիսի

Կենտրոնական
ընտրական
հանձնաժողով,

ՀԻԻԱ – Ընտրական
համակարգերի,
բարեփոխումների և
ուսուցման կենտրոն

Ազգային
փաոքրամասնությու
ններով հոծ
բնակեցված
տարածաշրջաններո
ւմ  իրազեկված
ազգային
փոքրամասնություն
ների  ընտրողներ

Ֆինանսավորվա
ծ
ոչկառավարակա
ն
կազմակերպությ
ունների
թվաքանակ
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Մեդիայի
ակտիվացում/ընդգրկված
ություն

ԿԸՀ-ի
տեղեկատվական
հոլովակների
թարգմանություն
հայերեն և
ադրբեջաներեն
լեզուներով և
դրանց տարածում
հանրային
հեռարձակման և
տարածաշրջանայ
ին
հեռուստատեսութ
յունների միջոցով

Թբիլիսի,
Սամցխե-
Ջավախեթի,
Քվեմո
Քարթլի,
Կախեթի

1 ապրիլի-1
հուլիսի

Կենտրոնական
ընտրական
հանձնաժողով,

Համակարգման և
կառավարման
դեպարտամենտ/հա
սարակայնության
հետ
հարաբերություններ
ի  դեպարտամենտ

Ազգային
փոքրամասնություն
ների  ընտրողների
համար  հավասար
ընտրական
միջավայրի
ստեղծում

Տարածաշրջանայ
ին
հեռուստատեսու
թյունների և
տեղադրված
տեղեկատվական
հոլովակների
թվաքանակ

Ազգային/էթնիկ
փոքրամասնությունների
լեզուներով թարգմանված
ընտրական
նյութ/փաստաթղթեր

Տարբեր
ընտրական
փաստաթղթերի
թարգմանություն
հայերեն և
ադրբեջաներեն

Սամցխե-
Ջավախեթի,
Քվեմո
Քարթլի,
Կախեթի

1 ապրիլի-1
օգոստոսի

Կենտրոնական
ընտրական
հանձնաժողով,

Դոնոր
կազմակերպություն,
ով ապահովում է
ֆինանսավորումը

Հավասար
ընտրական
միջավայրի
ստեղծում

Թարգմանված
ընտրական
փաստաթղթերի
թվաքանակ, ԿԸՀ-
ի կայք-էջի վրա
տեղադրված
նյութեր
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Որոշում ընդունելու
գործընթացին ազգային
փոքրամասնությունների
մասնակցության
բարելավում

Ազգային և  էթնիկ
փոքրամասնությո
ւնների  հարցերով
Վրաստանի
արդարադատությ
ան
նախարարության
ը կից
խորհրդակցական
մարմնի ստեղծում
և
գործունեություն

Վրաստան 2014 Վրաստանի
արդարադատության
նախարարություն

Վրաստանի
արդարադատության
նախարարության
իրավահավասարութ
յան ոլորտի մեջ
մտնող ազգային և
էթնիկ
փոքրամասնություն
ների  հարցերով
որոշուների
ընդունման
գործընթացին
ազգային և  էթնիկ
փոքրամասնություն
ների
ներկայացուցիչների
մասնակցություն,
Վրաստանի
արդարադատության
նախարարության
իրավասության
շրջանակներում
ազգային և  էթնիկ
փոքրամասնություն
ների հետ կապված
հիմնախնդիրների
հետաքննում  և
դրանց  որոշման
մասին
երաշխավորությունն
երի  մշակում
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Փաստաթղթեր
չունեցող
գնչուների
հաշվարկ,
գրանցում և
նրանց
ապահովում
Անձնական
ինքնությունը
հաստատող
փաստաթղթերով

Վրաստան Տարվա
ընթացքում

Վրաստանի
արդարադատության
նախարարություն

Փաստաթղթեր
չունեցող գնչուների
հաշվարկ, գրանցում
և նրանց  Անձնական
ինքնությունը
հաստատող
փաստաթղթերի
ապահովում

Փաստաթղթեր
չունեցող
հաշվարկված
անձանց
ցուցակը, այն
անձանց
թվաքանակությո
ւնը, ով ստացել է
Անձնական
ինքնությունը
հաստատող
փաստաթուղթ

Ծալկայի
մունիցիպալիտետ
ում ազգային
փոքրամասնությո
ւնների
հիմնախնդիրներո
վ աշխատող
ոչկառավարական
կազմակերպությո
ւններին
խորհրդատվությո

Ծալկայի
մունիցիպալի
տետի
վարչություն

1 հունվարի–
31
դեկտեմբերի

Ծալկայի
մունիցիպալիտետի
վարչական
ծառայություն,

Ծալկայի
մունիցիպալիտետի
ոչկառավարական
կազմակերպությունն
եր

Փոքրամասնությունն
երի
հիմնախնդիրներով
աշխատող
ոչկառավարական
կազմակերպությունն
երի  ամրապնդում

Հանդիպումների
թվաքանակ,
խորհրդատվությ
ուններ
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ւնների
ցուցաբերում

Կախեթի
երկրամասի
մունիցիպալիտետ
ում  ազգային
փոքրամասնությո
ւնների
հիմնախնդիրներո
վ  աշխատող
ոչկառավարական
կազմակերպությո
ւնների
խորհրդատվությո
ւնների
կազմակերպում

Կախեթի
երկրամասի
ազգային
փոքրամասնու
թյուններով
բնակեցված
մունիցիպալի
տետներ

1 հունվարի-
31
դեկտեմբերի

Կախեթի
տարածաշրջանի
մունիցիպալիտետնե
րի  վարչությունների
համապատասխան
ծառայություններ

Կախեթի
երկրամասի
մունիցիպալիտետնե
րում ազգային
փոքրամասնություն
ների
հիմնախնդիրներով
աշխատող
ոչկառավարական
կազմակերպությունն
եր

Փոքրամասնությունն
երի
հիմնախնդիրներով
աշխատող
ոչկառավարական
կազմակերպությունն
երի  ամրապնդում

Հանդիպումների
թվաքանակ,
խորհրդատվությ
ուններ
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Աջակցություն
քաղաքացիական
գիտակցության
ձևավորմանը

Պետական
հիմնարկությունն
եր ուսանողական
խմբի
էքսկուրսիայի
կազմակերպում-
անցկացում

Ք. Թբիլիսի Տարվա
ընթացքում

Վրաստանի
հաշտության  և
քաղաքացիական
իրավահավասարութ
յան հարցերով
պետական
նախարաի
աշխատակազմ,
քաղաքացիական
ինտեգրման
վարչություն

Գործընկեր. Տարբեր
նախարարություննե
ր, պետական
հիմնարկություններ/
կառուցվածքներ

Աջակցություն
քաղաքացիական
ինտեգրմանը,
Գիտակցության
մակարդակի
բարձրացմանը,
Երիտասարդների
ակտիվ
մասնակցությանը,
հասարակական
կյանքին

Մասնակիցների
թվաքանակ,
Հետադարձ կապ

Ազգային
փոքրամասնությո
ւնների
հիմնախնդիրներո
վ աշխատող
ոչկառավարական
կազմակերպությո
ւնների
միջոցառումների
անցկացման
համար  դահլիճի
հատկացում,
միջոցառումների

Բոլնիսի
մունիցիպալի
տետ

1 հունվարի–
31
դեկտեմբերի

Մունիցիպալիտետի
վարչական
ծառայություն,

Շրջանի
ոչկառավարական
կազմակերպությունն
եր

Գործընկեր. Շրջանի
ոչկառավարական
կազմակերպությունն
եր

Աջակցություն
ազգային
փոքրամասնություն
ների
հիմնախնդիրներով
աշխատող
ոչկառավարական
կազմակերպությունն
երին

Միջոցառմանը
ընդգրկված
կազմակերպությ
ունների
թվաքանակ,
Անցկացված
միջոցառումների
թեմատիկա
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մասնակիցներին
տեղափոխության
համար
գումարների
հատկացում
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Հայեցակարգի հիմնական ուղղություն. Սոցիալական և  տարածաշրջանային ինտեգրում

Գործնական պլանի
բաղադրիչ/խնդիր

Միջոցառում/ծրա
գիր

Անցկացման
վայր

Իրականացմ
ան

ժամկետներ

Պատասխանատու
կազմակերպություն/

հիմնարկություն,
գործընկեր

Սպասվելիք
արդյունքներ

Գնահատման
ցուցիչներ

Ազգային
փոքրամասնությու
նների իրազեկում
2014 թվականի
համընդհանուր
առողջապահական
պետական ծրագրի
մասին

1.Տեղեկատվական
բյուլետենի  մշակում
համընդհանուր
առողջապահության
ծրագրից օգտվող
անձանց իրավունքների
մանրամասն
պարզաբանմամբ,
2. Բյուլետենի
թարգմանություն
ռուսերեն, հայերեն,
ադրբեջաներեն,3.Տեղեկ
ատվական բյուլետենի
տարածում,
4. Թարգմանված
նյութերի տեղադրում
նախարարության
կայք-էջին և
քաղաքացիների
ընդունարաններում,
5. Բնակչության հետ
հանդիպումների

Ք.Թբիլիսի,
Սամցխե-
Ջավախեթի,
Քվեմո-Քարթլի

Մարտ-
հոկտեմբեր

Վրաստանի
Աշխատանքի,
առողջության և
սոցիալական
պաշտպանության
նախարարության
աշխատակազմ,

Հասարակության և
լրատվամիջոցների
հետ
հարաբերություննե
րի դեպարտամենտ

Ազգային
փոքրամասնությու
նները  ավելի լավ
են  տեղեկացված
2014 թվականի
համընդհանուր
առողջության
պաշտպանության
պետական ծրագրի
մասին: Պետական
ծրագրերով
սահմանված
բժշկական
սպասարկումների
ծավալի, օգտվող
անձանց
իրավունքների
մասին: Աճել է
քաղաքացիների
ընդգրկվածություն
ը և
մասնակցությունը

Տպագիր և
տարածված
տեղեկատվական
բյուլետենների
թվաքանակ
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կազմակերպում համընդհանուր
առողջության
պաշտպանության
պետական
ծրագրերին

Ազգային
փոքրամասնությու
նների
տեղեկացվածությո
ւն  ինֆեկցիոն
հիվանդություններ
ի կանխարգելման
հարցերի մասին

1.Տեղեկատվական
բյուլետենների և
պոստերների մշակում
«Ինչ  պետք է
գիտենանք  սիբիրյան
խոցի մասին»,
2. Բյուլետենի և
պոստերի
թարգմանություն
հայերեն և
ադրբեջաներեն,

Սամցխե-
Ջավախեթի, Քվեմո
Քարթլիի, Կախեթի
ադրբեջանալեզու
գյուղեր

Փետրվար-
հոկտեմբեր

Վրաստանի
Աշխատանքի,
առողջության և
սոցիալական
պաշտպանության
նախարարության
աշխատակազմ,
Հասարակության
և
լրատվամիջոցներ
ի հետ

Ազգային
փոքրամասնություն
ները ավելի լավ են
տեղեկացված
մարդու
առողջությանը
առանձնապես
վտանգավոր
ինֆեկցիոն
հիվանդություն՝
սիբիրյան խոցի

Տպագիր և
տարածված
տեղեկատվական
բյուլետենների
թվաքանակ
Բնակչության հետ
անցկացված
հանդիպումների
թվաքանակ, այն
քաղաքացիների
թվաքանակը,
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3.Տեղեկատվական
բյուլետենների
տարածում,
4. Բնակչության հետ
հանդիպումների
կազմակերպում

հարաբերության
դեպարտամենտ

ՀԻԻԱ
Լ.Սաղվարելիձեի
անվան
հիվանդություննե
րի վերահսկման և
հասարակական
առողջության
կենտրոն,

Նվիրատու.
Ամերիկայի
հիվանդություննե
րի
վերահսկողությա
ն կենտրոնի
Վրաստանի
գրասենյակ
Գործընկեր.
Վրաստանի
գյուղատնտեսությ
ան
նախարարություն

տարածման,
կլինիկական
նշանների և
կանխարգելման
մասին,  աճել է
տեղեկացված
քաղաքացիների
անվտանգությունը,
կրճատվել է
քաղաքացիների
սիբիրյան խոցի
առաջացմամբ
վարակվելու ռիսկը
:

ովքեր ընդգրկված
են
առողջապահությա
ն պետական
ծրագրերում
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1.Տեղեկատվական
բյուլետենների և
պոստերների մշակում
«Ինչ  պետք է
գիտենանք  սիբիրյան
բրուցելյոզի մասին»
թեմայով,
2. Բյուլետենի և
պոստերի
թարգմանություն
ադրբեջաներեն,
3.Տեղեկատվական
բյուլետենի  տարածում,
4. Բնակչության հետ
հանդիպումների
կազմակերպում

Թելավի շրջանի
Ղարաջալա գյուղ,
Սագարեջոյի
շրջանի
Իորմուղանլո
գյուղ,
Դեդոփլիսծղարոյի
շրջանի
տարածքում
գոյություն ունեցող
ֆերմաներ,
հովիվների
ընտանիքներ

Փետրվար-
հոկտեմբեր

Վրաստանի
Աշխատանքի,
առողջության և
սոցիալական
պաշտպանության
նախարարության
աշխատակազմ,
Հասարակության և
լրատվամիջոցների
հետ
հարաբերության
դեպարտամենտ

Նվիրատու.
Իսպանիայի  սննդի
և
գյուղատնտեսությ
ան
կազմակերպությու
ն (FAO)

Ազգային
փոքրամասնությու
նները ավելի լավ
են տեղեկացված
մարդու
առողջությանը
առանձնապես
վտանգավոր
ինֆեկցիոն
հիվանդություն՝
բրուցելյոզի
տարածման,
կլինիկական
նշանների և
կանխարգելման
մասին,  աճել է
տեղեկացված
քաղաքացիների
անվտանգությունը,
կրճատվել է
բրուցելյոզի
առաջացմամբ
մարդկանց
վարակվելու
ռիսկը:

Տպագիր և
տարածված
տեղեկատվական
բյուլետենների
թվաքանակ
Բնակչության հետ
անցկացված
հանդիպումների
թվաքանակ, այս
քաղաքացիների
թվաքանակ,
անցկացված
հանդիպումների
թվաքանակ
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Ազգային
փոքրամասնությու
նների
տեղեկացվածությո
ւն C հեպատիտով
տառապող
պացիենտների
բուժիչ  դեղորայքի
համար գոյություն
ունեցող պետական
արտոնությունների
ց  օտվելու մասին

1.Տեղեկատվական
բյուլետենի  մշակում,
2. Բյուլետենի
թարգմանություն
ռուսերեն,
ադրբեջաներեն և
հայերեն,
3.Բյուլետենի
տարածում,
4.Թարգմանված
տեղեկատվության
տեղադրում
Վրաստանի
Աշխատանքի,
առողջության և
սոցիալական
պաշտպանության
նախարարության
կայք-էջին,
5. Տպագրված
բյուլետենների
տեղադրում
նախարարության
քաղաքացիների
ընդունարաններում և
տարածաշրջանային
մասնաճյուղերում

Ք.Թբիլիսի,
Սամցխե-
Ջավախեթի, Քվեմո
Քարթլի

Մարտ-
հոկտեմբեր

Վրաստանի
Աշխատանքի,
առողջության և
սոցիալական
պաշտպանության
նախարարության
աշխատակազմ,
Հասարակության և
լրատվամիջոցների
հետ
հարաբերության
դեպարտամենտ

Նվիրատու.
Հիմնադրամ՝ Բաց
հասարակություն-
Վրաստան

Ազգային
փոքրամասնությու
նները
տեղեկացված են C
հեպատիտով
տառապող
պացիենտների
բուժիչ դեղորայքի
համար գոյություն
ունեցող պետական
արտոնությունների
ց  օտվելու մասին:
Աճել է C
հեպատիտով
տառապող
մարդկանց
ընդգրկվածություն
ը  բուժման
գործընթացին

Տպագիր և
տարածված
տեղեկատվական
բյուլետենների
թվաքանակ
Մասնակիցների
թվաքանակ,
, բաժանված  նյութ
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Տեղեկատվական
ծանոթության  բնույթի
հանդիպման
անցկացում

Ք.Ռուսթավի,
USAID-ի
ընդգրկվածության
կենտրոն

Փետերվար-
հոկտեմբեր

Ինքնակառավարու
մ

Ազգային
փոքրամասնությու
նների
քաղաքացիական
կյանքին
ըդգրկվածության
աճ

Մասնակիցների
թվաքանակ,
բաժանված նյութ

Նեյրո-
ուռուցքաբանական,
ուռուցքաբանական,
օնկոհեմատոլոգիական
, սրտի և  մայրուղային
սրտ-անոթներով  ձեռք
բերված
հիվանդությունների, ի
ծնե  սրտի  արատների
կորոնորոգրաֆիայի և
կորոնալային
անգիպլաստիկայի հետ
կապված
հիվանդությունների
բուժման ծախսերի
մարում: (Եթե այս
ծախսերը չեն մարվում
պետական բյուջեից
ֆինանսավորվող
ծրագրի կամ
ապահովագրության
միջոցով):

Ուռուցքաբանական

Ք. Ռուսթավի

1-հունվարի-
31
դեկտեմբերի

Ինքնակառավարու
մ

Ազգային
փոքրամասնությու
նների
ներկայացուցիչներ
ի  բժշկական
սպասարկումների
մատչելիության աճ

Աջակցություն
բնակչության
առողջապահությա
ն
միջոցառումներին,
Վրաստանի
տարածաշրջաննե
րում
առողջապահությա
ն ոլորտի  կոնկրետ
միջոցառումների

Ծրագրից  օգտվող
մարդկանց
թվաքանակ
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հիվանդությունների
վաղ ախտորոշում,
տեղեկատվական
քարոզչության
անցկացում/ծրագիր
«Բժշկական
սպասարկման
բարելավման
աջակցություն
տարածաշրջաններում»

Քվեմո Քարթլի,
Գարդաբանի

Տեղական
ինքնակառավարու
մ

Գործընկեր
Հիվանդություններ
ի
վերահսկողության
և  հասարակական
առողջության
ազգային կենտրոն

Ազգային սկրինինգ
կենտրոն

UNFPA

մասին
բնակչության
տեղեկացվածությ
ան մակարդակի
բարձրացում,
աջակցություն
մահացածության
նվազման և
ծնելիության աճի
գործընթացին

Օգնություն
սոցիալապես
անպաշտպան ազգային
փոքրամասնություններ
ի  ներկայացուցիչներին

Ք.Ռուսթավի 1-հունվարի-
31
դեկտեմբերի

Ինքնակառավարու
մ

Ծրագրից
օգտվողներին
նվազագույն
պարենով
ապահովում,
սննդի բարելավում

Ծրագրից օգտվող
մարդկանց
թվաքանակ
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Ազգային
փոքրամասնությու
ններով
բնակեցված
տարածաշրջաններ
ում  ենթակառույցի
հետագա
զարգացում

Մառնեուլի
մունիցիպալիտետի
ճանապարհային
ենթակառույցի
շինարարություն,
վերանորոգում և
խնամք-
պահպանություն

Ք.Մառնեուլիի
փողոցներ.
Գուրբանովի,
Սուլխան-Սաբա,
Նիզամի, Քիքոձեի,
Քուդիաշվիլի, Ազի
Ասլանովի, 26
մայիսի,
Ռուսթավելի,
Նարիմանովի,
Շահումյան գյուղ

1-հունվարի-
31
դեկտեմբերի

Մառնեուլի
մունիցիպալիտետ/
Մառնեուլի
մունիցիպալիտետ
ի  ենթակառույցի
ծառայություն

Աջակցություն
ներքին  առևտրին,
ագրո-բիզնեսին,
ֆերմերային
տնտեսությանը
և զբոսաշրջության

զարգացմանը

Ասֆալտապատվա
ծ ճանապարհ,
տրանսպորտային
միջոցներով
բնակչության
երթևեկության
հաճախականությո
ւն, Ուղևորների
թվաքանակ,
Մունիցիպալիտետ
ի կողմից
նշանակված
տրանսպորտային
երթուղիներ

Դմանիսի –Սափարլոյի
կենտրոնական
ճանապարհից մինչև
Պանտիանի գյուղ
տանող ճանապարհի
ասֆալտապատման
աշխատանքների
ավարտում

Ք.Դմանիսի
1 մայիսի- 1
օգոստոսի

Մունիցիպալիտետ
ի
սակրեբուլո/մունից
իպալիտետի
վարչություն

Ո.Ո.Ի.Ա. Դմանիսի
նախադպրոցական
դաստիարակությա
ն  ծառայություն,
Գործընկեր.
Տենդերում
հաղթած
կազմակերպությու
ն

Տեղական
բնակչության
պայմանների
բարելավում,
Շրջանային
կենտրոնի
գյուղերի հետ կապ,
հաղորդակցության
բարելավում

Ասֆալտապատվա
ծ ճանապարհ,
Տրանսպորտային
միջոցներով
բնակչության
տեղաշարժի
հաճախականությո
ւն,  Ուղևորների
թվաքանակ,
մունիցիպալիտետ
ի կողմից
նշանակված
տրանսպորտային
երթուղիներ
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Դմանիսի Սափարլոյի
ճանապարհից մինչև
Իրգանչիա  գյուղի
ճանապարհի
ասֆալտապատում

Ք.Դմանիսի
1 մայիսի-1
օգոստոսի

Մունիցիպալիտետ
ի
սակրեբուլո/մունից
իպալիտետի
վարչություն

Ո.Ո.Ի.Ա. Դմանիսի
նախադպրոցական
դաստիարակությա
ն  ծառայություն,

Գործընկեր.
Տենդերում
հաղթած
կազմակերպությու
ն

Տեղական
բնակչության
պայմանների
բարելավում,
Շրջանային
կենտրոնի կապ
գյուղերի հետ,
հաղորդակցության
բարելավում

Ասֆալտապատվա
ծ ճանապարհ,
Տրանսպորտային
միջոցներով
բնակչության
տեղաշարժի
հաճախականությո
ւն,  Ուղևորների
թվաքանակ,
մունիցիպալիտետ
ի կողմից
նշանակված
տրանսպորտային
երթուղիներ

Դմանիսի Բեդիանի
ճանապարհից մինչև
Կիզիլաջլո   գյուղի
ճանապարհի
ասֆալտապատում
/Դագարախլո-Իփնարի
միջով

Ք.Դմանիսի
1 մայիսի-1
օգոստոսի

Մունիցիպալիտետ
ի
սակրեբուլո/մունից
իպալիտետի
վարչություն

Ո.Ո.Ի.Ա. Դմանիսի
նախադպրոցական
դաստիարակությա
ն  ծառայություն,

Գործընկեր.
Տենդերում

Տեղական
բնակչության
պայմանների
բարելավում,
Շրջանային
կենտրոնի
գյուղերի հետ կապ,
հաղորդակցության
բարելավում

Ասֆալտապատվա
ծ ճանապարհ,
Տրանսպորտային
միջոցներով
բնակչության
տեղաշարժի
հաճախականությո
ւն,  Ուղևորների
թվաքանակ,
մունիցիպալիտետ
ի կողմից
նշանակված
տրանսպորտային
երթուղիներ
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հաղթած
կազմակերպությու
ն

Գյուղ Ազ. Կակլիանի
տանող  ճանապարհի
ավարտ  Բոսլեբի
գյուղի միջով

Ք.Դմանիսի
1 մայիսի-1
օգոստոսի

Մունիցիպալիտետ
ի
սակրեբուլո/մունից
իպալիտետի
վարչություն

Ո.Ո.Ի.Ա. Դմանիսի
նախադպրոցական
դաստիարակությա
ն  ծառայություն,

Գործընկեր.
Տենդերում
հաղթած
կազմակերպությու
ն

Տեղական
բնակչության
պայմանների
բարելավում,
Շրջանային
կենտրոնի
գյուղերի հետ կապ,
հաղորդակցության
բարելավում

Ասֆալտապատվա
ծ ճանապարհ,
Տրանսպորտային
միջոցներով
բնակչության
տեղաշարժի
հաճախականությո
ւն,  Ուղևորների
թվաքանակ,
մունիցիպալիտետ
ի կողմից
նշանակված
տրանսպորտային
երթուղիներ
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Գյուղ Քվեմո Օրոզմանի
լեռան խորքի
ճանապարհի
ավարտում –
ասֆալտապատում

Ք.Դմանիսի
1 մայիսի-1
օգոստոսի

Մունիցիպալիտետ
ի
սակրեբուլո/մունից
իպալիտետի
վարչություն

Ո.Ո.Ի.Ա.Դմանիսի
նախադպրոցական
դաստիարակությա
ն  ծառայություն,

Գործընկեր.
Տենդերում
հաղթած
կազմակերպությու
ն

Տեղական
բնակչության
պայմանների
բարելավում,
Շրջանային
կենտրոնի
գյուղերի հետ կապ,
հաղորդակցության
բարելավում

Ասֆալտապատվա
ծ ճանապարհ,
Տրանսպորտային
միջոցներով
բնակչության
տեղաշարժի
հաճախականությո
ւն,  Ուղևորների
թվաքանակ,
մունիցիպալիտետ
ի կողմից
նշանակված
տրանսպորտային
երթուղիներ

Դալար գյուղի
ճանապարհի
ասֆալտապատման
ավարտում

Ք.Դմանիսի
1 մայիսի-1
օգոստոսի

Մունիցիպալիտետ
ի
սակրեբուլո/մունից
իպալիտետի
վարչություն

Ո.Ո.Ի.Ա.Դմանիսի
նախադպրոցական
դաստիարակությա
ն  ծառայություն,

Գործընկեր.
Տենդերում

Տեղական
բնակչության
պայմանների
բարելավում,
Շրջանային
կենտրոնի
գյուղերի հետ կապ,
հաղորդակցության
բարելավում

Ասֆալտապատվա
ծ ճանապարհ,
Տրանսպորտային
միջոցներով
բնակչության
տեղաշարժի
հաճախականությո
ւն,  Ուղևորների
թվաքանակ,
մունիցիպալիտետ
ի կողմից
նշանակված
տրանսպորտային
երթուղիներ
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հաղթած
կազմակերպությու
ն

Ք.Ծալկայի փողոցների
մասնակի
ասֆալտապատում

Ք. Ծալկա
Ապրիլ-
նոյեմբեր

Ծալկայի
մունիցիպալիտետ
ի վարչություն

Քաղաքի
բնակչությունը
բարեհարմար
կտեղաշարժվի

Կենտրոնական
ճանապարհի
բեռնաթափում,
տրանսպորտային
միջոցներով
բնակչության
երթևեկության
հաճախականությո
ւն

Ներքին
ճանապարհների
վերականգնում

Գյուղեր.
Կալինինո,
Ղարաջալար,
Ազարլո,
Վախտանգիսի,
Ղարաթակլիա,
Քեսալո,
Աղթակլիա,
Կապանախչի

Մարտ-հուլիս
Գարդաբանի
մունիցիպալիտետ
ի վարչություն

Բնակչության և
տրանսպորտի
հեշտացած
տեղաշարժ,
Բարելավված
ներքին
ենթակառույց

Բենեֆիցիարների
թվաքանակ,
Իրականացված
ներդրում
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Գյուղի  ներքին
ճանապարհների
մանրախիճով ծածկում-
ասֆալտապատում Գյուղեր.

Ճոեթի,Ղրելի
Մայիս

Ենթակառույցի և
տարածաշրջանայի
ն զարգացման
նախարարություն,

Դեդոփլիսծղարոյի
մունիցիպալիտետ
ի վարչություն

Բնակչության
կենցաղային
պայմանների
բարելավում

Բենեֆիցիարների
թվաքանակ,
Իրականացված
ներդրում

Ներքին
ճանապարհների
վերականգնում

Ք.Նինոծմինդա,
Ք. Ախալցիխե

Մայիս Ենթակառույցի և
տարածաշրջանայի
ն զարգացման
նախարարություն,

Նինոծմինդայի և
Ախալցիխեի
մունիցիպալիտետ
ների
վարչություններ

Բնակչության
կենցաղային
պայմանների
բարելավում Բենեֆիցիարների

թվաքանակ,
Իրականացված
ներդրում

Դուիսի-Օմալո կապող
ճանապարհի մնացած
հատվածի
ասֆալտապատում

Ախմետայի շրջան,
գյուղ Դուիսի

Տարվա
ընթացքում

Ենթակառույցի և
տարածաշրջանայի
ն զարգացման
նախարարություն/
ճանապարհային
դեպարտամենտ

Բնակչության
բարելավված
կենցաղային
պայմաններ,
Կապի բարելավում

Բենեֆիցիարների
թվաքանակ,
Իրականացված
ներդրում
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Փողոցները ասֆալտի
ծածկույթով
երեսապատում

Ախմետայի
շրջանի գյուղեր.
Վարդիսուբանի,
Ճիաուրսի

Տարվա
ընթացքում

Ենթակառույցի և
տարածաշրջանայի
ն զարգացման
նախարարություն

Բնակչության
բարելավված
կենցաղային
պայմաններ,

Բենեֆիցիարների
թվաքանակ,
Իրականացված
ներդրում

Ճանապարհների
վերականգնում

Մանգլիսի ավան,
Գյուղեր.
Ասուրեթի,
Ղուլարի,
Թամարիսի

Հունվար-
դեկտեմբեր

Ենթակառույցի և
տարածաշրջանայի
ն զարգացման
նախարարություն

Բնակչության
բարելավված
կենցաղային
պայմաններ,

Բենեֆիցիարների
թվաքանակ,
Իրականացված
ներդրում

Օրվելի գետի
ափապաշտպանի
կառուցում

Ախմետայի շրջան,
Գյուղեր. Դուիսի,
Մատանի, Քվեմո
Գուրգենիանի ,
Մարդիուբանի

Լագոդեխի շրջանի
գյուղ Ճիաուրա

Հունվար-
դեկտեմբեր
2014-2015

թթ..

Ենթակառույցի և
տարածաշրջանայի
ն զարգացման
նախարարություն/
ճանապարհային
դեպարտամենտ

Միասնական
ջրամատակարարմ
ան  ընկերություն,

Շրջանային
մունիցիպալիտետ
ներ

Բնակչության
բարելավված
կենցաղային
պայմաններ,
Կապի բարելավում

Բենեֆիցիարների
թվաքանակ,
Իրականացված
ներդրում
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Կամրջի
վերականգնում

Գյուղեր. Լամբալո,
Թուլարի, Քվեմո
Գուրգենիանի

Հունվար-
դեկտեմբեր

Ենթակառույցի և
տարաաշրջանայի
ն զարգացման
նախարարություն

Բարելավված
տրանսպորտային
տեղափոխություն

Ներքին
լուսավորության,
խմելու ջրի և
ճանապարհների
վերականգնման
աշխատանքների
անցկացում

Ք. Մառնեուլի,
Գյուղեր. Քեշալո,
Լեժիբադինի,
Դամիա-
Գեուրարխի,

Բոլնիսի
մունիցիպալիտետ
ի գյուղեր.
Նախիդուրի,
Ցուրտավի,
Սավանեթի
Ճապալի,
Տալավերի,
Մամխուտի, Ձվելի
Քվեշի, Կիանեթի,
Ակաուրթի և
Թամարիսի ավան

1 հունվարի-
31
դեկտեմբերի

Մառնեուլի
մունիցիպալիտետ
ի ենթակառույցի
ծառայություն

Բնակչության
բարելավված
կենցաղային
պայմաններ,

Բենեֆիցիարների
թվաքանակ,
Իրականացված
ներդրում

Ջրմուղի  ներքին ցանցի
սարքավորում

Գյուղեր.  Իմերա,
Լիվադի,
Սաբեճիսի,
Արսարվանի,
Դաշբաշի

Ապրիլ-
նոյեմբեր

Ծալկայի
մունիցիպալիտետ
ի վարչություն

Տեղական
բնակչությանը
խմելու ջրի
մատակարարման
բարելավում

Բնակչության
ջրամատակարար
ում, Ինֆեկցիոն
հիվանդություններ
ի  կրճատում
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Խմելու ջրի
համակարգի և  ներքին
ցանցի  սարքավորում

Գյուղեր. Բոգվի,
Ծինծղարո, Ծվերի,
Մուխաթի

Տարվա
ընթացքում

Վրաստանի
միացյալ
ջրամատակարարմ
ան ընկերություն,

Տարածքային
մարմնի  լիազոր

Տեղական
բնակչությանը
խմելու ջրի
մատակարարման
բարելավում

Բնակչության
ջրամատակարար
ում, Ինֆեկցիոն
հիվանդություններ
ի  կրճատում

Խմելու ջրի
մայրուղիների
վերականգնում և
դրանց վրա
հաշվիչների
սարքավորում

Բոլնիսի
մունիցիպալիտետ
ի  գյուղեր.
Դարբազի, Իծրիա,
Ջավշանիանի,
Գետա,
Խախալաջվարի,
Ճրե

Փետրվար-
մայիս

Վրաստանի
միացյալ
ջրամատակարարմ
ան ընկերություն,

Տարածքային
մարմնի  լիազոր

Տեղական
բնակչությանը
խմելու ջրի
մատակարարման
բարելավում

Բնակչության
ջրամատակարար
ում, Ինֆեկցիոն
հիվանդություններ
ի  կրճատում

Խմելու ջրի
վերականգնողական
աշխատանքներ

Դմանիսի
մունիցիպալիտետ
ի գյուղեր.
Շինդլարի, ադր.
Կակլիանի,
Կիզիլքիլիսա,
Տնուսի,
Անգրեվանի

1 մայիսի- 1
սեպտեմբերի

Մունիցիպալիտետ
ի
սակրեբուլո/մունից
իպալիտետի
վարչություն/
Ո.Ո.Ի.Ա. Դմանիսի
նախադպրոցական
դաստիարակությա
ն ծառայություն

Գործընկեր.
Տենդերում
հաղթած
կազմակերպությու
ն

Տեղական
բնակչության
պայմանների
բարելավում,
սանիտարա-
հիգիենիկ
պայմանների
բարելավում

Ջրամատակարար
ում, ինֆեկցիոն
հիվանդություններ
ի կրճատում
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Ջրմուղի
վերականգնում

Ք.Ախալքալաքի,
Ախալցիխե,
Նինոծմինդա,
գյուղեր.  Գոմանի,
Կարտիկամի,
Խոսպիո, Կոթելիա

Հունվար-
դեկտեմբեր

Ենթակառույցի և
տարածաշրջանայի
ն զարգացման
նախարարություն/
ճանապարհային
դեպարտամենտ,
Միացյալ
ջրամատակարարմ
ան  ընկերություն,
Բնակեցված
շրջանների
մունիցիպալիտետ
ներ

Բնակչությանը
խմելու ջրի
մատակարարման
բարելավում

Բենեֆիցիարների
թվաքանակ,
Իրականացված
ներդրում

Խմելու ջրի
վերականգնում

Գյուղեր. Նորիո,
Մարտղոփի,
Ախալի սոփելի,
Ղարաջալա,
Լեմշվանիերայի
վերին
թաղամաս,,Լեմշվ
անիերայի ստորին
թաղամաս,
Լելաշխայի
բնակավայր,
Գամարջվեբա,
Սացխենիսի,
Նագեբի,
Ղարաթակլիա,
Թբիլծղարոյի
բնակավայր,
Կալինինո,

Հունվար-
դեկտեմբեր

Միացյալ
ջրամատակարարմ
ան  ընկերություն,

Բնակեցված
շրջանների
մունիցիպալիտետ
ներ

Բնակչությանը
խմելու ջրի
մատակարարման
բարելավում

Ջրամատակարար
ում,  Ինֆեկցիոն
հիվանդություններ
ի  կրճատում
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Կրծանիսի,
Ախալծելի, Քվեմո
Թելեթի, Ջանդարա

Ջրամատակարարման
և  ոռոգման
ջրանցքների
համակարգերի
վերականգնում

Մառնեուլի
մունիցիպալիտետ
ի  գյուղեր

1 հունվարի -
31

դեկտեմբերի

Մառնեուլի
մունիցիպալիտետ,

Մառնեուլի
մունիցիպալիտետ
ի  ենթակառույցի
ծառայություն

Ազգային
փոքրամասնությու
ններով
բնակեցված
գյուղերին
կարգավորված
ջրամատակարարո
ւմ

Ցանքատարածությ
ունների
թվաքանակ, Բերքի
աճ

Հաշվիչների
տեղադրման
աշխատանքների
անցկացում

Բոլնիսի
մունիցիպալիտետ
ի գյուղեր.Ստորին
Բոլնիսի, Վերին
Բոլնիսի

Փետրվար-
հուլիս

«Սոկար-Ջորջիա –
վրացական գազ»,

Բոլնիսի  բիզնես
կենտրոն

Բնակչությանը
բնական գազով
ապահովում

Բնական գազից
օգտվողների
թվաքանակ

Մարզահրապարակի
սարքավորում/վերակա
նգնում

Գյուղ Մուղանլո

Ք.Բոլնիսի
Մարտ-հուլիս

Գարդաբանի
մունիցիպալիտետ
ի  վարչություն

Տեղական
բնակչության,
հատկապես
երեխաների
առողջ
կենսակերպին
աջակցություն

Բենեֆիցիարների
թվաքանակ,
Իրականացված
ներդրում
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Մանկական մսուր-
մանկապարտեզների
վերանորոգում

Բոլնիսի
մունիցիպալիտետ

Տարվա
ընթացքում

Բոլնիսի
մունիցիպալիտետ
ի  վարչություն

Երեխաների
դաստիարակությա
ն- կրթությանը
աջակցություն

Մսուր-
մանկապարտեզի
երեխաների
թվաքանակ,
նորացված շենք,
դաստիարակների/
ուսուցիչների
անձնակազմ

Մշակույթի և
հանգստյան
անտառային զբոսայգու
վերականգնում

Ք. Լագոդեխի,
Ազատության
փողոց

Տարվա
ընթացքում

Լագոդեխի
մունիցիպալիտետ
ի վարչություն

Բնակչության
հանգստյան
պայմանների
բարելավում

Նորացված
զբոսայգի,
Իրականացված
ներդրում,
հանգստացողների
թվաքանակ

Պուրակի
վերականգնում

Ք.Ռուսթավի,
Լեոնիձեի անվան
պուրակ Փետրվար

Տեղական
ինքնակառավարու
մ

Քաղաքի
ենթակառույցի
բարելավում

Օգտվող
բնակչության
թվաքանակ
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Հայեցակարգի հիմնական ուղղություն. Մշակույթ և ինքնատիպություն

Գործնական պլանի
բաղադրիչ/խնդիր

Միջոցառում/ծրա
գիր

Անցկացման
վայր

Իրականացմ
ան

ժամկետներ

Պատասխանատու
կազմակերպություն/

հիմնարկություն,
գործընկեր

Սպասվելիք
արդյունքներ

Գնահատման
ցուցիչներ

Ազգային
փոքրամասնությո
ւնների
մշակութային
ինքնատիպության
պահպանում

Համերգների,ցուցահան
դեսների անցկացում

Ազգային
փոքրամասնություններ
ի  մշակույթի
աջակցության ծրագիր:
Ազատ
նախաձեռնությունների
աջակցություն  տարբեր
միջոցառումների
տեսքով:

Նախագծից ելնելով 1 հունվարի –
30 դեկտեմբերի

Վրաստանի
մշակույթի և
հուշարձանների
պահպանության
նախարարություն,
արվեստի և
կրթության
դեպարտամենտ

Մշակութային
ավանդույթների
պահպանում,
ժամանակակից
արվեստի
զարգացում

Ազգային
փոքրամասնությ
ունների
ներկայացուցիչն
երի  ընդհանուր
մշակութային
տարածության
ինտեգրում,
զարգացում, էլ
ավելի
ընդգրկվածությու
ն

Ազգագրական և
էստրադային երգերի
որոնում-
մշակում/ինտեռնացիոն
ալիստական արվեստի

Ք.Դմանիսի 1 հունվարի -31
դեկտեմբերի

Մունիցիպալիտետի
սակրեբուլո,
մունիցիպալիտետի
վարչություն,

Ազգային
փոքրամասնություն
ների  մշակութային
ավանդույթների
պահպանում-

Ծրագրին
ընդգրկված
մասնակիցների
թվաքանակ
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զարգացման
աջակցություն Գործընկեր.

Ո.Ո.Ի.Ա «Դմանիսի
մշակույթի և
արվեստի կենտրոն»

ժողովրդականացու
մ,
Հասարակության
իրազեկվածություն,
ընդհանուր
մշակութային
տարածությանը
ինտեգրում

Գրքի,
թարգմանությունների
հրատարակություն/գրք
ի և  գրականության
աջակցության ծրագիր,
ազգային
փոքրամասնություններ
ի  աջակցության
ծրագիր

ք. Թբիլիսի:
Վրաստանի
մշակույթի և
հուշարձանների
պահպանության
նախարարություն

1 հունվարի –
30 դեկտեմբերի

Վրաստանի
մշակույթի և
հուշարձանների
պահպանության
նախարարություն

Գրողների միություն

Ազգային
փոքրամասնություն
ների գրական
ավանդույթների
պահպանում-
ժողովրդականացու
մ, ժամանակակից
գրականության
գործընթացներին
ընդգրկում

Գրքերի
հրատարակությո
ւն,
շնորհանդեսների
կազմակերպում

Բեմադրությունների
ծախսի և  դահլիճների
հատկացում/արհեստա
վարժ թատրոնի
զարգացման
աջակցության ծրագիր,
ազգային
փոքրամասնություններ
ի  աջակցության
ծրագիր

Ք.Թբիլիսի:
Վրաստանի
մշակույթի և
հուշարձանների
պահպանության
նախարարություն

1 հունվարի- 30
դեկտեմբերի

Վրաստանի
մշակույթի և
հուշարձանների
պահպանության
նախարարություն,
արվեստի և
կրթության
դեպարտամենտ

Ազգային
փոքրամասնություն
ների  թատերական
արվեստի
զարգացում

Պրեմիերաների
կազմակերպում,
հյուրախաղային
ծախսերին
աջակցություն
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Ազգային
փոքրամասնություններ
ի մշակույթի
աջակցության ծրագիր:
Ոչվրացալեզու
թերթերի
հրատարակության
աջակցություն

Ք.Թբիլիսի,
Վրաստանի
տարածաշրջաններ

1 հունվարի -31
դեկտեմբերի

Վրաստանի
մշակույթի և
հուշարձանների
պահպանության
նախարարություն,
արվեստի և
կրթության
դեպարտամենտ

Մամուլի
զարգացում,
ազգային
փոքրամասնություն
ներով հոծ
բնակեցված
տարածաշրջաններ
ում
հասարակության
իրազեկվածություն
գոյություն ունեցող
քաղաքական-
սոցիալական-
մշակութային
երևույթների  մասին

Ազգային
փոքրամասնությ
ուններով հոծ
բնակեցված
տարածաշրջանն
երում
բնակչության
իրազեկվածությ
ան  ավելի շատ
հասանելիությու
ն և բարձրացում

Ազգային
փոքրամասնությո
ւնների մշակույթի,
պատմության,
լեզվի և կրոնի
մասին
հասարակության
իմացության
խորացում և
որպես երկրի
մշակութային
արժեք դրանք
ներկայացնելը

Ցուցահանդեսների,
ժողովրդական տոների
ժամանակ  ազգային
փոքրամասնություններ
ի  ներկայացուցիչների
աշխատանքների
ներկայացում

Կախեթի
տարածաշրջան

1 հունվարի- 31
դեկտեմբերի

Կախեթի
երկրամասային
վարչություն,

Կախեթի
տարածաշրջանի
մունիցիպալիտետնե
րի սակրեբուլոներ և
վարչություններ ,

Մունիցիպալիտետնե
րի, վարչությունների
մշակույթի
ծառայություններ և
մշակույթի
կենտրոններ,

Միջմշակութային
երկխոսության
վարում,
փոքրամասնություն
ների ազգային
ավանդույթների
ժողովրդականացու
մ, ազգային և
էթնիկական
ինքնության
պահպանության
հոգատարություն,
ազգային
փոքրամասնություն
ների մշակութային
ժառանգության և

Միջոցառումներ
ին  մասնակից
ազգային
փոքրամասնությ
ունների
ներկայացուցիչն
երի  թվաքանակ
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Ենթակառույցի
զարգացման
ծառայություններ

ինքնատիպության
պահպանություն,
փոքրամասնություն
ների  երաժշտական
արվեստի
ժողովրդականացու
մ,
երիտասարդության
մշակութային
զարգացման
աջակցություն,
շնորհալի
երիտասարդների
բացահայտում

Աշակերտների
ինքնագործ
աշխատանքների
ցուցահանդես/

Ինտեռազգային
արհեստների
զարգացման
աջակցություն

Ք.Ռուսթավի Մարտ- հունիս
Տեղական
ինքնակառավարում

Ազգային
փոքրամասնություն
ների մշակութային
ավանդույթների
պահպանում,
ժողովրդականացու
մ

Ծրագրին
ընդգրկված
մասնակիցների
թվաքանակ

Ազգային
փոքրամասնություններ
ի  կիրառական
արվեստի նմուշների
ցուցահանդես

Ք. Թեթրիծղարո Հունիս

Վարչության
մշակույթի
ծառայություն

Ազգային
փոքրամասնություն
ների մշակութային
ավանդույթների
պահպանում,
ժողովրդականացու
մ

Ծրագրին
ընդգրկված
մասնակիցների
թվաքանակ,
ցուցահանդեսի
այցելուների
թվաքանակ
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Երիտասարդական
«Գարիսի»
կազմակերպության
կողմից  մշակութային
կրթական մ
իջոցառումների
կազմակերպում

Ք.Թեթրիծղարո,
գյուղ Քոսալարի,
գյուղ Սամշվիլդե

Մարտ-
օգոստոս

Վարչության
մշակույթի
ծառայություն

Ազգային
փոքրամասնություն
ների մշակութային
ավանդույթների
պահպանում,
ժողովրդականացու
մ

Ծրագրին
ընդգրկված
մասնակիցների
թվաքանակ

Ադրբեջանական
գեղարվեստական
կոլեկտիվների
համերգ,
Կիրառական և
կերպարվեստի
ցուցահանդես

Ք. Բոլնիսի 25 մայիսի

Բոլնիսի
մունիցիպալիտետի,
սպորտի և
երիտասարդության
հարցերի
ծառայություն,

Կրթական ռեսուրս-
կենտրոն

Ազգային
փոքրամասնություն
ների մշակութային
ավանդույթների
պահպանում,
ժողովրդականացու
մ

Մասնակիցների
և ներկաների
թվաքանակ

Ադրբեջանական
մշակույթի օրերի
անցկացում

Ք. Մառնեուլի,
գյուղեր Ալգեթի,
Ազիսկենդի,
Թազակենդի,
Սադախլո

1-2 մարտի

Վրաստանում
Ադրբեջանի
հանրապետության
դեսպանություն

Ադրբեջանական
գրականության և
մշակույթի
ժողովրդականացու
մ

Միջոցառման
լրատվամիջոցնե
րով լուսաբանոմ
և  հատուկ
ռեպորտաժներ
տեղական
հեռուստատեեսո
ւթյան կողմից,
միջոցառմանը
մասնակից
երեխաների,
ուսուցիչների և
ներկաների
թվաքանակ
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«Նովրուզ Բայրամ»
ժողովրդական տոնի
նշում

Ք.Մառնեուլի
ք.Գարդաբանի
գյուղ Արսարվանի
Ք.Դմանիսի

18-22 մարտի
ընթացքում

Մառնեուլի,
Գարդաբանի,
Դմանիսի
մունիցիպալիտետնե
րի մշակույթի,
կրթության, սպորտի
և
երիտասարդության
հարցերի
ծառայություն

Մունիցիպալիտետնե
րի սակրեբուլո և
վարչություն

Գործընկեր.
Ո.Ո.Ի.Ա.  Դմանիսի
մշակույթի և
արվեստի  կենտրոն

Մշակութային
ժառանգության և
ինքնատիպության
պաշտպանություն,
ազգային
փոքրամասնություն
ների
բանահյուսության,
ավանդույթների և
ավանդույթ-
սովորությունների
պահպանության
աջակցություն

Մասնակիցների
թվաքանակ

Ադրբեջանալեզու
բնակչության տոնի՝
«Քոսալարոբա»-ի
նշում

Գյուղ Քոսալարի Օգոստոս

Վարչության
մշակույթի
ծառայություն,

Ծինծղարոյի
տարածքային
մարմին

Ադրբեջանցիների
մշակութային
ինքնատիպության
պահպանման-
զարգացմանը
աջակցություն

Տոնակատարությ
անը մասնակից
գեղարվեստակա
ն համույթների
թվաքանակ,
մասնակիցների,
հանդիսատեսներ
ի թվաքանակ
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Ասորի ժողովրդի
ժողովրդական
տոնակատարության՝
«Խաբ-Նիսանի« նշում

Ք. Գարդաբանի 1 ապրիլի Գարդաբանի
մունիցիպալիտետի
մշակույթի, սպորտի
և
երիտասարդության
գործերի
ծառայություն

Մշակութային
ժառանգության և
ինքնատիպության
պաշտպանություն

Մասնակիցների
թվաքանակ

Ժողովրդական
«Թրիալեթոբա» տոնի
նշում

Ք. Ծալկա
27
սեպտեմբերի

Ծալկայի
մունիցիպալիտետի
սակրեբուլո և
վարչություն

Ինտեգրում
ընդհանուր
մշակութային
տարածությանը

Ծրագրին
ընդգրկված
մասնակիցների
թվաքանակ

Ժողովրդական տոն՝
«Դմանիսոբա»ի նշում

ք. Թբիլիսի Սեպտեմբեր

Դմանիսի
մունիցիպալիտետի
սակրեբուլո/մունիցի
պալիտետի
վարչություն/կրթությ
ան, մշակույթի,
սպորտի և
երիտասարդության
գործերով
ծառայություն

Գործընկեր. Ո.Ո.Ի.Ա.
Դմանիսի մշակույթի
և արվեստի կենտրոն

Մունիցիպալիտետի
վրացի և ոչվրացի
բնակչության
ինտեգրում,
ազգային
բանահյուսության
ավանդույթների,
խոհանոցի հետ
ծանոթություն/ժողո
վրդականացում

Միջոցառմանը
ներկա/մասնակի
ցների թվ
աքանակ
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Ժողովրդական տոն
«Տերյանական» օրվա
նշում

Գյուղ Գանձա
Հունվար-
դեկտեմբեր

Նինոծմինդայի
մունիցիպալիտետի
վարչություն

Ազգային
փոքրամասնություն
ների  մշակութային
ինքնատիպության
պահպանության
աջակցություն,
դրանց
ժողովրդականացու
մ

'Մասնակիցների
թվաքանակ,
լրատվամիջոցնե
րում
լուսաբանում

Ջիվանուն նվիրված
ժողովրդական տոնի
նշում

Գյուղ Կարծախ հունիս
Ախալքալաքի
մունիցիպալիտետի
վարչություն

Ազգային
փոքրամասնություն
ների  մշակութային
ինքնատիպության
պահպանության
աջակցություն,
դրանց
ժողովրդականացու
մ

'Մասնակիցների
թվաքանակ,
լրատվամիջոցնե
րում
լուսաբանում

Դուխոբորների
համայնքի
«Ձյունածածկոց»- տոնի
նշում

Գյուղ Գորելովկա Հոկտեմբեր
Նինոծմինդայի
մունիցիպալիտետի
վարչություն

Ազգային
փոքրամասնություն
ների  մշակութային
ինքնատիպության
պահպանության
աջակցություն,
դրանց
ժողովրդականացու
մ

'Մասնակիցների
թվաքանակ,
լրատվամիջոցնե
րում
լուսաբանում
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Ազգային
փոքրամասնությո
ւնների
մշակութային
ժառանգության
պաշտպանություն
և  մշակույթների
միջև
երկխոսության և
կապերի
աջակցություն

Սեմինար-բանավեճ
«Վրաց-չերքեզական
երկխոսության»
անցկացում

Ք.Թբիլիսի,
Վրաստանի
խորհրդարանի
ազգային
գրադարան

30-31 հունվարի

Վրաստանի
խորհրդարանի
ազգային գրադարան,

Հասարակայնության
հետ
հարաբերությունների
և  մշակութային
ծրագրերի  բաժին,

Չերքեզական
(ադիգեական)
մշակույթի կենտրոն

Վրացի և չերքեզ
ժողովուրդների
միջև
հարաբերություններ
ի ամրապնդում

Մասնակիցների
թվաքանակ,
նյութի
պատրաստում,
Լրատվամիջոցնե
րում
լուսաբանում

Չերքեզ գրող
Մ.Լոխվիցկու արձակ
գործերի  ժողովածուի
(վրացերեն և ռուսերեն)
շնորհանդես

Ք.Թբիլիսի,
Վրաստանի
խորհրդարանի
ազգային
գրադարան

25 փետրվարի

Վրաստանի
խորհրդարանի
ազգային գրադարան,

Հասարակայնության
հետ
հարաբերությունների
և  մշակութային
ծրագրերի  բաժին,

Չերքեզական
(ադիգեական)
մշակույթի կենտրոն

Մշակույթների միջև
երկխոսության
խորացում,
չերքեզական
գրականության
ժողովրդականացու
մ

Ներկաների
թվաքանակ,
բաժանած
օրինակների
թվաքանակ
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Ազգային
գրադարանում
չերքեզական դրոշի օր

Ք.Թբիլիսի,
Վրաստանի
խորհրդարանի
ազգային
գրադարան

25 ապրիլի

Վրաստանի
խորհրդարանի
ազգային գրադարան,

Հասարակայնության
հետ
հարաբերությունների
և  մշակութային
ծրագրերի  բաժին,

Չերքեզական
(ադիգեական)
մշակույթի կենտրոն

Վրացի և չերքեզ
ժողովուրդների
միջև
հարաբերություններ
ի ամրապնդում,
չերքեզական
գրականության
ժողովրդականացու
մ

Մասնակիցների
թվաքանակ

Թբիլիսիում
հրատարակված
չերքեզական թեմայով
գեղարվեստական և
գիտական
գրականության
շնորհանդես/չերքեզակ
ան լեզվի և մշակույթի
օր Թբիլիսիում

Ք.Թբիլիսի,
Վրաստանի
խորհրդարանի
ազգային
գրադարան

14 մարտի

Վրաստանի
խորհրդարանի
ազգային գրադարան,

Հասարակայնության
հետ
հարաբերությունների
և  մշակութային
ծրագրերի  բաժին,

Չերքեզական
(ադիգեական)
մշակույթի կենտրոն

Չերքեզական
մշակույթի
ժողովրդականացու
մ

Մասնակիցների
թվաքանակ
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Չերքեզների
ցեղասպանության 150
-ամյակին նվիրված
միջոցառում

Ք.Թբիլիսի,
Վրաստանի
խորհրդարանի
ազգային
գրադարան

20-21 մայիսի

Վրաստանի
խորհրդարանի
ազգային գրադարան,

Հասարակայնության
հետ
հարաբերությունների
և  մշակութային
ծրագրերի  բաժին,

Չերքեզական
(ադիգեական)
մշակույթի կենտրոն

Կովկասյան
ժողովուրդների
ողբերգության
հիշատակ,
Ներողամտության
ոգու  խորացում

Մասնակիցների
թվաքանակ,
ներկայացված
նյութեր

Կովկասյան
ժողովուրդների
զանգվածային
տեղահանության,
չեչենների և ինգուշների
վտարման 70-ամյակին
նվիրված երեկոյի
կազմակերպման-
անցկացման
աջակցություն

Ք.Թբիլիսի,
Վրաստանի
խորհրդարանի
ազգային
գրադարան

23 փետրվարի «Կովկասի
ժողովուրդների
ինտեգրման
հիմնադրամ» ,

Գործընկեր.
Հաշտության և
քաղաքացիական
իրավահավասարությ
ան հարցերով
Վրաստանի
պետական
նախարարի
աշխատակազմ,
քաղաքացիական
ինտեգրման
վարչություն

Կովկասյան
ժողովուրդների
պատմության
իմացության
խորացում

Միջոցառման
մասնակիցների
թվաքանակ,
միջոցառման
ծրագիր



86

Վրաց-հրեական
հարաբերությունն
արտացոլող
ցուցահանդես

Ք.Թբիլիսի,
Վրաստանի
խորհրդարանի
ազգային
գրադարան

26 փետրվարի

Ք.Թբիլիսի,
Վրաստանի
խորհրդարանի
ազգային գրադարան

Վրաց-հրեական
հարաբերություններ
ի մասին
տեղեկատվության
հաղորդում

Աղխատանքների
թվաքանակ,
ներկաների
թվաքանակ,
Լրատվամիջոցնե
րով լուսաբանում

Ք.Ախալցիխեում ծնված
հայտնի հայ
հասարակական
գործիչներին և
գիտնականներին
նվիրված
միջոցառումների
անցկացում

Ք.Ախալցիխե սեպտեմբեր
Ախալցիխեի
մունիցիպալիտետ

Միջմշակութային
երկխոսության
աջակցություն

Մասնակիցների
թվաքանակ

Սերգեյ (Սերգո)
Փարաջանովի ֆիլմերի
ցուցադրում

Ք.Թբիլիսի,
Վրաստանի
խորհրդարանի
ազգային
գրադարան

15- 16 մայիսի

Ք.Թբիլիսի,
Վրաստանի
խորհրդարանի
ազգային գրադարան,

Հասարակայնության
հետ
հարաբերությունների
և  մշակութային
ծրագրերի բաժին

Ազգային
փոքրամասնություն
ների  մշակույթի,
պատմության,լեզվի
և կրոնի մասին
հասարակության
իմացության
խորացում

Հանդիսատեսի
թվաքանակ
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Վիկտոր Հովսեփյանի
պոեզիայի  օր

Գյուղ Հեշտիա
Հունվար-
դեկտեմբեր

Նինոծմինդայի
մունիցիպալիտետի
վարչություն

Ազգային
փոքրամասնություն
ների մասին
հասարակության
իմացության
խորացում

Մասնակիցների
թվաքանակ

Հանդիպում պոետ
Օկտայ Քազումովի հետ

Ք.Թբիլիսի,
Վրաստանի
խորհրդարանի
ազգային
գրադարան

16 հոկտեմբերի

Վրաստանի
խորհրդարանի
ազգային գրադարան,

Հասարակայնության
հետ
հարաբերությունների
և  մշակութային
ծրագրերի  բաժին,

Ազգային
փոքրամասնություն
ների Գրական
ավանդույթների
պահպանում-
ժողովրդականացու
մ

Գրական
ավանդույթների
պահպանում-
ժողովրդականաց
ում

Հանդիպում-բանավեճ
ուսանողների հետ
«Կովկասը և
աշխարհը» թեմայով

Ք.Թելավի,
Գոգեբաշվիլու
անվան Թելավի
պետական
համալսարան

Մայիս (1 օր) Հաշտության և
քաղաքացիական
իրավահավասարությ
ան հարցերով
Վրաստանի
պետական
նախարարի
աշխատակազմ,
քաղաքացիական
ինտեգրման
վարչություն

Ի.Գոգեբաշվիլու
անվան պետական

Երիտասարդների
տեղեկացվածությու
ն երկրում և
տարածաշրջանում
ընթացող
գործընթացների
մասին

Ներկա
հասարակության
և ուսանողների
թվաքանակ
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համալսարան

Հանդիպում-բանավեճ
երիտասարդների հետ
«Հարավային Կովկասը
, որպես գլոբալային
քաղաքականության
անբաժան մաս»
թեմայով

Ք.Ախալցիխե,
Սամցխե-
Ջավախեթի
պետական
ուսումնական
համալսարան

Հոկտեմբեր
(1 օր)

Հաշտության և
քաղաքացիական
իրավահավասարությ
ան հարցերով
Վրաստանի
պետական
նախարարի
աշխատակազմ,
քաղաքացիական
ինտեգրման
վարչություն
Սամցխե-Ջավախեթի
պետական
ուսումնական
համալսարան

Երիտասարդների
տեղեկացվածությու
ն երկրում և
տարածաշրջանում
ընթացող
գործընթացների
մասին

Ներկա
հասարակության
և ուսանողների
թվաքանակ

Ներողամտության
ոգու
աջակցություն,
միջմշակութային
երկխոսության և
կապերի
աջակցություն

Վրաց-ադրբեջանական
քաղաքային
գրադարանի
շինարարություն

Ք.Մառնեուլի
1 հունվարի - 31
դեկտեմբերի

Մառնեուլի
մունիցիպալիտետ,

Մառնեուլի
մունիցիպալիտետի
ենթակառույցի
ծառայություն

Մշակութային-
կրթական
միջոցառումների
աջակցություն,
երիտասարդության
ազատ ժամանակի
արդյունավետ
կիրառման
աջակցություն,
մշակութային-
զանգվածային

Գրադարանից
օգտվող
ընթերցողների
թվաքանակ,
գրադարանի
քարտարան
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միջոցառումների
աջակցություն

Մառնեուլի
մունիցիպալիտետի
«Մշակույթի կենտրոնի»
կողմից  պլանավորված
ներկայացում
«Սևամորթ  արջուկը
կաղինով» վրացի և
ադրբեջանցի
երեխաների
մասնակցությամբ

Ք.Մառնեուլի
«Մշակույթի
կենտրոն»

5 փետրվարի

Ք.Մառնեուլի
մունիցիպալիտետի
«Մշակույթի
կենտրոն»

Ադրբեջանցի
երեխաների
մերձեցում վրաց
գրականությանը և
մշակույթի
ժողովրդականացու
մ

Միջոցառումը
լրատվամիջոցնե
րով
լուսաբանում և
հատուկ
ռեպորտաժների
պատրաստում,
Միջոցառմանը
մասնակից
երեխաների,
ուսուցիչների  և
ներկաների
թվաքանակ

Արտագնա
մշակութային
միջոցառումներ

Քվեմո Քարթլիի
տարածաշրջան

հունիս
Տեղական
ինքնակառավարում

Վրացական
մշակութային
ժառանգության
ծանոթացում,
ժողովրդականացու
մ

Ծրագրին
ընդգրկված
մասնակիցների
թվաքանակ
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Միջոցառման
անցկացում «Իմ
հայրենիքը Վրաստանն
է» նախագծի
շրջանակներում

Ք.Բոլնիսի
մունիցիպալիտետ

1-10
հոկտեմբերի

Բոլնիսի
մունիցիպալիտետի
մշակույթի, սպորտի
և
երիտասարդության
գործերի
ծառայություն ,

Ո.Ո.Ի.Ա. «Բոլնիսի
լեզվի տուն»,

Քվեմո Քարթլի
կանանց ասոցիացիա
«Կինը և աշխարհը»

Վրացի և  ազգային
փոքրամասնություն
ների
երիտասարդների
միջև
բարեկամական
համակեցության
հաստատում և
ինտեգրում

Ծրագրին
ընդգրկված
մասնակիցների
թվաքանակ

Պանկիսի կիրճի
ուսանողների համար
էքսկուրսիայի
կազմակերպում/անցկա
ցում

Թբիլիսի,
ազգագրական
թանգարան

հուլիս (1 օր) Հաշտության և
քաղաքացիական
իրավահավասարությ
ան հարցերով
Վրաստանի
պետական
նախարարի
աշխատակազմ,
քաղաքացիական
ինտեգրման
վարչություն

Վրաստանի սպորտի
և
երիտասարդության
հարցերի
նախարարություն,

Քաղաքացիական
ինտեգրման
աջակցություն,
գիտակցության
մակարդակի
բարձրացում,
երիտասարդության
ակտիվ
մասնակցություն
հասարակության
կյանքին

Մասնակից
ուսանողների
թվաքանակ
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տեղական
ինքնակառավարում

«Մեկ երկնքի տակ»
բազմազգ փառատոնի
անցկացում

Վրաստանի
տարածաշրջաններ

Հուլիս (մեկ
շաբաթվա
ընթացքում)

Հաշտության և
քաղաքացիական
ինտեգրման
հարցերով
պետական
նախարարի
աշխատակազմի
քաղաքացիական
ինտեգրման
վարչություն,

Մշակույթի  և
հուշարձանների
պահպանության
նախարարություն,

Վրաստանի սպորտի
և երիտասարդության
գործերի
նախարարություն,

Գործընկեր.
«Վրաստանի ՄԱԿ-ի
ասոցիացիա»

Ազգային
փոքրամասնություն
ների
միջմշակութային
երկխոսության
աջակցություն,
բազմազգ
բնակչության
մշակութային
փոխհարաբերությու
նների  զարգացում և
նրանց  հետագա
ինտեգրում  վրաց
մշակույթի
տարածքում

Մասնակից
երիտասարդների
թվաքանակ,
ներկաների
թվաքանակ
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Երիտասարդական
փառատոնի
անցկացում

«Ջավախեթի ձայներ»
ազգագրական
փառատոնի
անցկացում

Ք. Նինոծմինդա Դեկտեմբեր Նինոծմինդայի
մունիցիպալիտետի
վարչություն

Մշակութային
հարաբերություններ
ի  զարգացում,
մշակութային
բազմազանության
խրախուսում

Մասնակիցների
թվաքանակ

Բանահյուսության
միջազգային
փառատոնի
անցկացում

Ք.Ախալքալաքի Հուլիս
Ախալքալաքի
մունիցիպալիտետի
վարչություն

Միջմշակութային
երկխոսության
աջակցություն

Մասնակիցների
թվաքանակ,
Լրատվամիջոցնե
րով
լուսաբանում

Երգի և պարի
տարածաշրջանային
փառատոնի
կազմակերպում

Ք. Ախալցիխե Ապրիլ

Սամցխե-
Ջավախեթիում
պետական լիազորի-
նահանգապետի
վարչություն,

Ինքնակառավարվող
միավորներ

Մշակութային
հարաբերություններ
ի զարգացում,
մշակութային
բազմազանության
խրախուսում

Մասնակիցների
թվաքանակ,
լրատվամիջոցնե
րով
լուսաբանում,
փառատոնի
ծրագիր

Մարզական
մրցույթների
անցկացում

Ք.Ռուսթավի Մայիս Տեղական
ինքնակառավարում

Առողջ կենսակերպի
քարոզչություն

Մասնակիցների
թվաքանակ
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Մարզական
մրցույթների
անցկացում  ֆուտբոլից,
ե/շ. ըմբշամարտից,
կարատեից և
շախմատից

Ք. Ծալկա
1 փետրվարի-
31 դեկտեմբերի

Ծալկայի
մունիցիպալիտետի
վարչություն,
Սպորտային դպրոց

Առողջ կենսակերպի
քարոզչություն

Մարզական
միջոցառումների
ն մասնակիցների
թվաքանակ,
հանդիսատեսի
թվաքանակ

Մունիցիպալիտետի
առաջնություն «Մինի
ֆուտբոլից» դպրոցների
միջև

Ք. Դմանիսի Ապրիլ-մայիս Մունիցիպալիտետի
սակրեբուլո,

Մունիցիպալիտետի
վարչություն/կրթությ
ան, մշակույթի,
սպորտի և
երիտասարդության
հարցերի
ծառայություն

Գործընկեր.
Ք.Դմանիսի  ռեսուրս-
կենտրոն

Վրացի և
ադրբեջանցի
աշակերտների
բարեկամացում

Ծրագրին
ընդգրկված
մասնակիցների
թվաքանակ,
հանդիսատեսի
թվաքանակ

Քվեմո Քարթլիի
առաջնության
անցկացում ֆուտբոլից

Ք.Մառնեուլի Մարտ-ապրիլ

Մառնեուլի
մունիցիպալիտետի
մշակույթի, սպորտի
և
երիտասարդության
հարցերի
ծառայություն

Մանկական
ֆուտբոլի
ժողովրդականացու
մ  ազգային
փոքրամասնություն
ների  երեխաների
շրջանում,
Երիտասարդության
շրջանում առողջ
կենսակերպի
հաստատում

Մարզիկների
բարեկամացում,
Առաջնությանը
մասնակցողների
և  ներկաների
թվաքանակ,
երիտասարդների
ց  ստացած
հետադարձ կապ
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Ձյուդոյից միջազգային
մրցաշարի անցկացում
(մասնակցություն
կունենան  մարզիկներ
Ադրբեջանից և
Հայաստանից)

Ք.Մառնեուլիի
«Մշակույթի և

սպորտի տուն»
փետրվար

Մառնեուլի
մունիցիպալիտետի
մշակույթի, սպորտի
և
երիտասարդության
հարցերի
ծառայություն

Երիտասարդության
շրջանում առողջ
կենսակերպի
հաստատում

Մրցաշարի
մասնակիցների
և ներկաների
թվաքանակ,
Անդրկովկասում

բնակվող
երիտասարդ
մարզիկների
բարեկամացում,
Լրատվամիջոցնե
րով
լուսաբանում

Մարզական
հեռուստատեսային
գեիմ-շոու «Գունդի»
ընտրական  խաղերի
անցկացում
(Մառնեուլի  բոլոր
հանրային  դպրոցների
թիմերի
մասնակցությամբ)

Ք. Մառնեուլի
«Մշակույթի և

սպորտի տուն» 12 մարտի

Մառնեուլի
մունիցիպալիտետի
մշակույթի, սպորտի
և
երիտասարդության
հարցերի
ծառայություն,
Սպորտի և
երիտասարդության
հարցերի
նախարարություն,

Անդրկովկասում
բնակվող
երիտասարդների
բարեկամացում

Մասնակիցների
թվաքանակ,
լրատվամիջոցնե
րով լուսաբանում
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«Ռուսթավի 2»
Հեռուստաընկերությո
ւն

Ներողամտության և  քաղաքացիական  ինտեգրման  ազգային հայեցակարգի  կատարման 2014 թվականի  գործնական պլանի  ձևավորման և
իրականացման  գործընթացի  աջակցություն,  համակարգում,  մոնիթորինգ, ուղղում և  հաշվետվություն

Գործնական պլանի
բաղադրիչ/խնդիր

Միջոցառում/ծրագիր Անցկացման վայր
Իրականացման

ժամկետներ

Պատասխանատու
կազմակերպություն/հիմ
նարկություն, գործընկեր

Սպասվելիք
արդյունքներ

Գնահատման
ցուցիչներ

Հայեցակարգի և
գործնական պլանի
արդյունավետ
իրականացում

Գործուղում Ղվարելի
շրջան, տեղում
գոյություն ունեցող
հիմնախնդիրներին
ծանոթացում-
ուսումնասիրում

Կախեթի
տարածա
շրջան,
Ղվարելի
մունիցիպ
ալիտետ

Տարվա
ընթացքու
մ

Հաշտության և
քաղաքացիական
իրավահավասարությա
ն հարցերով
Վրաստանի պետական
նախարարի
աշխատակազմ

Տեղական
ինքնակառավարում,
Կախեթի

Տեղական
բնակչության
հիմնախնդիրների
նույնականացում,
դրանց
ուսումնասիրման և
կարգավորման
աջակցություն

Մշակված
երաշխավորությունն
եր

Երաշխավորություն
ների կիրառումը
գործնական  պլանի
ձևավորման մեջ
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երկրամասային
վարչություն

Գործուղում Պանկիսի
կիրճ, տեղի
բնակչության
հիմնախնդիրների
քննարկում

Կախեթի
տարածա
շրջան,
Պանկիսի
կիրճ

Տարվա
ընթացքու
մ

Հաշտության և
քաղաքացիական
իրավահավասարությա
ն հարցերով
Վրաստանի պետական
նախարարի
աշխատակազմ,

Տեղական
ինքնակառավարում

Կախեթի
երկրամասային
վարչություն

Տեղական
բնակչության
հիմնախնդիրների
նույնականացում,
դրանց
կարգավորման և
լուծման
աջակցություն

Մշակված
երաշխավորությունն
եր

Երաշխավորություն
ների կիրառումը
գործնական  պլանի
ձևավորման մեջ
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1.Պետական
միջգերատեսչական
հանձնաժողովի
նիստերի
կազմակերպում և
անցկացում,
2.Պետական
միջգերատեսչական
հանձնաժողովի
անդամների  կարիքների
ուսումնասիրում,
3.Արտագնա նիստերի
անցկացում,
4.Հանձնաժողովի
անդամների համար
վարժանքների
անցկացում
5. Հանձնաժողովի
շրջանակներում
թեմատիկ
աշխատանքային
խմբերի
հանդիպումների

Վրաստա
նի
մասշտաբ
ով

Հունվար-
դեկտեմբե
ր

Հաշտության և
քաղաքացիական
իրավահավասարությա
ն հարցերով
Վրաստանի պետական
նախարարի
աշխատակազմ,
Քաղաքացիական
ինտեգրման
վարչություն,

Պետական
միջգերատեսչական
հանձնաժողովի կազմի
մեջ մտնող
գերատեսչություններ,
կազմակերպություններ
,

Քվեմո Քարթլիի,
Կախեթի, Սամցխե-
Ջավախեթի
տարածաշրջաններում

Հաշտության և
քաղաքացիական
ինտեգրման
ազգային
հայեցակարգի
կատարման
համակարգում և
աջակցություն

Աշխատանքային
գործընթացի
արդյունավետության
աճ
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անցկացում պետական լիազորների
– նահանգապետերի
վարչություններ ,

Գործընկեր.
Տեղական
ինքնակառավարման
մարմիններ,
միջազգային
կազմակերպություններ

Ներողամտության և
քաղաքացիական
ինտեգրման ազգային
հայեցակարգի և 2009–
2014 թթ. Գործնական
պլանի կատարման
գնահատման
նախապատրաստությու
ն, հրատարակում և
շնորհանդես

Ք.Թբիլիս
ի

Հունվար-
մարտ

Հաշտության և
քաղաքացիական
իրավահավասարությա
ն հարցերով
Վրաստանի պետական
նախարարի
աշխատակազմ,

Փորձագետների
խումբ,

Միջգերատեսչական
հանձնաժողով

Նախարարության
աշխատանքի
բարելավում և
արդյունավետությ
ան աճ,
Կատարած
աշխատանքի
արդյունքների
բացայտում և
գնահատում

Հաշվետվության
փաստաթուղթ,
շնորհանդես՛  լույս
ընծայած
հրապարակում

Ներողամտության և
քաղաքացիական
ինտեգրման ազգային
հայեցակարգի և 2009-
2014 թթ. Գործնական
պլանի  2013
կատարման  զեկույցի և

Ք.Թբիլիս
ի

Փետրվար Հաշտության և
քաղաքացիական
իրավահավասարությա
ն հարցերով
Վրաստանի պետական
նախարարի
աշխատակազմ,

Ազգային
հայեցակարգի
գործնական պլանի
համակարգված
նախապատրաստմ
ան  և
իրականացման

Հաշվետվության և
գործնական պլանի
փաստաթուղթ,
շնորհանդես
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2014 թվականի
գործնական պլանի
նախապատրաստում և
հաստատում

Փորձագետների
խումբ,

Միջգերատեսչական
հանձնաժողով

գործընթացի
կատարելագործում

Ազգային
փոքրամասնություններ
ի  ինտեգրման
ուղղությամբ  նոր
ռազմավարության և
գործնական պլանի
մշակում և  շնորհանդես

Ք.Թբիլիս
ի

Մարտ-
մայիս

Հաշտության և
քաղաքացիական
իրավահավասարությա
ն հարցերով
Վրաստանի պետական
նախարարի
աշխատակազմ,

Փորձագետների
խումբ,

Միջգերատեսչական
հանձնաժողով

Պետական
քաղաքականությա
ն
արդյունավետությ
ան  բարձրացում

Մշակված
ռազմավարություն և
գործնական պլան

Աշխատանքային
հանդիպումների
կազմակերպում
տարածաշրջաններում
(բնակչության,
ոչկառավարական
կազմակերպություններ
ի,
ինքնակառավարություն
ների, նահանգապետերի

Կախեթի,
Քվեմո
Քարթլի,
Սամցխե-
Ջավախե
թի

Փետրվար
-
դեկտեմբե
ր

Հաշտության և
քաղաքացիական
իրավահավասարությա
ն հարցերով
Վրաստանի պետական
նախարարի
աշխատակազմ,

Տեղական
ինքնակառավարում,

Բնակչության
կարիքների
ամրագրում,
գոյություն ունեցող
բարդությունների
կարգավորմանը
օգնության
ցուցաբերում,
առանձին հարցերի
փաստաբանում

Հանդիպումներ,
մասնակիցների
թվաքանակ,
գոյություն ունեցող
հիմնախնդիրների
արձագանքում
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հետ)
Պետական
լիազորների-
նահանգապետերի
վարչություններ

Ոչկառավարական և
միջազգային
կազմակերպություններ
ի ներկայացուցիչների,
փորձագետների հետ
հանդիպումների/խորհր
դատվությունների
անցկացում

Ք.Թբիլիս
ի

Հունվար-
դեկտեմբե
ր

Հաշտության և
քաղաքացիական
իրավահավասարությա
ն հարցերով
Վրաստանի պետական
նախարարի
աշխատակազմ,

Ոչկառավարական և
միջազգային
կազմակերպություններ
, փորձագետներ

Ազգային
փոքրամասնությու
նների  ինտեգրման
ուղղությամբ
իրականացված
գործունեության
արդյունավետությ
ան  բարձրացում

Հանդիպումների
թվաքանակ,
երաշխավորությունն
եր/խորհրդատվությո
ւններ


