
2010 წლის სამოქმედო გეგმის მაკროანალიზი:  
 

 
კონცეფციის ძირითადი მიმართულების 

მიხედვით: 
 

 
 

სამოქმედო გეგმის კომპონენტის/ამოცანის მიხედვით: 

 
ღონისძიებების / 

პროგრამების / აქტიობების 
რაოდენობა: 

 
 

1. კანონის უზენაესობა   
 1.3. დისკრიმინაციული მოპყრობისგან ეროვნული უმცირესობების 

ეფექტიანი დაცვის უზრუნველყოფა 
3 

 1.4. საჯარო მოსამსახურეთა ცნობიერების ამაღლება ეროვნული 
უმცირესობების უფლებებსა და ანტიდისკრიმინაციულ 
კანონმდებლობასთან მიმართებაში 

3 

ღონისძიებების/პროგრამების /აქტიობების ჯამური რაოდენობა #1 “კანონის უზენაესობა” მიმართულების მიხედვით: 6 
 

2.განათლება და სახელმწიფო ენა  6 
 2.1. ეროვნული უმცირესობების წარმომადგენელთათვის სკოლამდელი 

განათლების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა 
 

 2.2. ეროვნული უმცირესობების წარმომადგენელთათვის საშუალო 
განათლების მიღების ხელშეწყობა 

9 

 2.3. ეროვნული უმცირესობების წარმომადგენელთათვის უმაღლესი 
განათლების ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება 

5 

 2.4. სახელმწიფო ენის სწავლების ხელშეწყობა 13 
 2.5. განათლების სფეროში საჯარო დისკუსიების და სამოქალაქო 

ინტეგრაციის ხელშეწყობა 
3 

ღონისძიებების/პროგრამების /აქტიობების ჯამური რაოდენობა 
#2 “განათლება და სახელმწიფო ენა” მიმართულების მიხედვით: 36 

 
3. მედია და ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა   
 3.1. ეროვნული უმცირესობებით დასახლებულ რეგიონებში ეროვნული 

მაუწყებლობის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა 
1 

 3.2. ეროვნული უმცირესობების ენებზე სამაუწყებლო პროგრამების 
ხხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა 

15 



 3.3. ეროვნული უმცირესობების ენებზე ელექტრონული და ბეჭვდითი 
მედიის ხელშეწყობა 

2 

 3.4. ეროვნული უმცირესობების ენებზე ელექტონული და ბეჭდვითი მედიის 
ხელშეწყობა 

5 

 3.5. მედიაში ტოლერანტობისა და კულტურული პლურალიზმის 
დამკვიდრების ხელშეწყობა 

3 

ღონისძიებების/პროგრამების /აქტიობების ჯამური რაოდენობა 
#3 “მედია და ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა” მიმართულების მიხედვით: 26 

 
4. პოლიტიკური ინტეგრაცია და სამოქალაქო 
მონაწილეობა 

 
 

 4.1. ეთნიკური უმცირესობების თანასწორი საარჩევნო უფლების 
უზრუნველყოფა 

8 

 4.2. გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ეროვნული უმცირესობების 
მონაწილეობის გაუმჯობესება 

15 

 4.3. ეროვნული უმცირესობათა დაცვის  ჩარჩო კონვენციის პოპულარიზაცია 2 
ღონისძიებების/პროგრამების /აქტიობების ჯამური რაოდენობა 

#4 “პოლიტიკური ინტეგრაცია და სამოქალაქო მონაწილეობა” მიმართულების მიხედვით: 25 

 
5. სოციალური და რეგიონალური 
ინტეგრაცია 

 
 

 5.1. ეროვნული უმცირესობებით დასახლებულ რეგიონებში 
ინფრასტრუქტურის შემდგომი განვითარება 

104 

 5.2. ეროვნული უმცირესობების წარმომადგენელთა პროფესიული 
გადამზადება და დასაქმების ხელშეწყობა 

11 

 5.4. სამოქალაქო განათლების ხელშეწყობა 4 
ღონისძიებების/პროგრამების /აქტიობების ჯამური რაოდენობა 

#5 “სოციალური და რეგიონალური ინტეგრაცია” მიმართულების მიხედვით: 119 

 
6. კულტურა და თვითმყოფადობის 
შენარჩუნება 

 
 

 6.1. სამოქალაქო ცნობიერების ჩამოყალიბების ხელშეწყობა 2 
 6.2. ეროვნული უმცირესობების კულტურული თვითმყოფადობის 

შენარჩუნება 
24 



 6.3. ეროვნული უმცირესობების კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა 4 
 6.4. ტოლერანტობის სულისკვეთების მხარდაჭერა, კულტურათაშორისი 

დიალოგისა და კავშირების ხელშეწყობა 
26 

 6.5. საქართველოს კულტურულ ცხოვრებაში ეროვნული უმცირესობების 
მონაწილეობის ხელშეწყობა 

3 

 6.6. ეროვნული უმცირესობების კულტურის, ისტორიის, ენისა და რელიგიის 
შესახებ საზოგადოების ცოდნის გაღრმავება და ქვეყნის კულტურულ 
ღირებულებებად მათი წარმოჩენა 

25 

ღონისძიებების/პროგრამების /აქტიობების ჯამური რაოდენობა 
#6 “კულტურა და თვითმყოფადობის შენარჩუნება” მიმართულების მიხედვით: 84 

 
7. 7.1. კონცეფციის და 2010 წლის სამოქმედო გეგმის ჩამოყალიბების და 

შემდგომში განხორციელების პროცესის ხელშეწყობა, კოორდინირება, 
მონიტორინგი, კორექტირება და ანგარიშგება 

1 

 

ღონისძიებების / პროგრამების / აქტიობების ჯამური რაოდენობა: 297 

 


