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საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 8 მაისის №348 განკარგულებით 1 დამტკიცდა „შემწყნარებლობისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის
ეროვნული კონცეფცია და 2009-2014 წწ. სამოქმედო გეგმა“.2 ამ აქტის მიხედვით, რეინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს
სახელმწიფო მინისტრის აპარატს3 დაევალა ეროვნულ უმცირესობებთან დაკავშირებული პოლიტიკის შემუშავება, კოორდინირება
და საქართველოს მთავრობისა4 და პრეზიდენტთან არსებული საბჭოს5 წინაშე ანგარიშის წარდგენა. ამ პროცესების
კოორდინირებულად განხორციელების მიზნით, საქართველოს ვიცე პრემიერ-მინისტრის, რეინტეგრაციის საკითხებში
საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის 2009 წლის 3 ივლისის №14 ბრძანების საფუძველზე შეიქმნა სახელმწიფო უწყებათაშორისი
კომისია.6 კომისიის შემადგენლობაში შევიდნენ, როგორც რეინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის
აპარატის ხელმძღვანელობა და პასუხისმგებელი თანამშრომლები, ისე შესაბამისი სახელმწიფო დაწესებულებების, სამინისტროების,
უწყებებისა და ორგანიზაციების, თბილისის საკრებულოსა და ეროვნული უმცირესობებით დასახლებული რეგიონების სამი
სამხარეო ადმინისტრაციის წარმომადგენლები:












რეინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი
საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო
საქართელოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო
საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
ეროვნული სასწავლო გეგმებისა და შეფასების ცენტრი
ს.ს.ი.პ. მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი
გამოცდების ეროვნული ცენტრი
საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია
საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი

http://www.smr.gov.ge/docs/doc43.pdf
http://www.smr.gov.ge/docs/doc44.pdf
3
http://www.smr.gov.ge/index.php?opt=1
4
http://government.gov.ge
5
http://diversity.ge/geo/resources.php?coi=0/12/13/13
6
http://www.smr.gov.ge/docs/doc221.pdf
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საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებელი
ქ. თბილისის საკრებულო
ქვემო ქართლის მხარეში სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაცია
სამცხე-ჯავახეთის მხარეში სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაცია
კახეთის მხარეში სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაცია

სახელმწიფო მინისტრის 2011 წლის 24 იანვრის №7 ბრძანების 7 საფუძველზე კომისიის შემადგენლობა განახლდა და დაემატა ახალი
უწყებები:






საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია
საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს აპარატი
საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა
საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო

კომისია ნაყოფიერად თანამშრომლობს საქართველოს პარლამენტის შესაბამის კომიტეტთან, 8 ადგილობრივი თვითმმართველობის
ორგანოებთან, საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის9 ტოლერანტობის ცენტრთან,10 სამოქალაქო საზოგადოების სხვა აქტიურ
წარმომადგენლებთან და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან. კომისია სისტემატურად მართავს სხდომებს სხვადასხვა თემატური
დღის წესრიგით, მათ შორის ატარებს გასვლით სხდომებს რეგიონებში.
„შემწყნარებლობისა და სამოქალაქო ინტე გრაციის ეროვნული კონცეფციის“ მიზნების, პრინციპების და მიდგომების
განხორციელების მიზნით, საქართველოს სახელმწიფო დაწესებულებების და სამთავრობო უწყებების (სამინისტროების და
სხვადასხვა საჯარო სამართლის იურიდიული პირების), აგრეთვე თბილისის მერიისა და საკრებულოს და ქვეყნის სამი რეგიონის 7

http://www.smr.gov.ge/docs/doc42.pdf
http:// www.parliament.ge/index.php?sec_id=252&lang_id=GEO
9
http://www.ombudsman.ge
10
http://ombudsman.ge/index.php?page=63&lang=0
8
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ქვემო ქართლის, სამცხე-ჯავახეთის და კახეთის სამხარეო ადმინისტრაციებისა და ამ რეგიონების მუნიციპალიტეტების
ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების მიერ შემუშავდა წინამდებარე 2013 წლის სამოქმედო გეგმა.
2013 წლის კომპლექსური სამოქმ ედო გეგმა შემუშავებულია სახელმწიფო უწყებათაშორისი კომისიის, რეინტეგრაციის საკითხებში
საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატის ერთობლივი სამუშაო ჯგუფის ინტენსიური მუშაობის შედეგად. სამოქმედო გეგმის
შედგენისას და სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული ღონისძიებების ორგანიზაციულ და ფინანსურ უზრუნველყოფაში
საქართველოს ხელისუფლებას აქტიურად ეხმარება საქართველოს გაეროს ასოციაცია (UN Association of Georgia11) პროექტ
„ეროვნული ინტეგრაციის გაძლიერება საქართველოში“ ფარგლებში აშშ-ს საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID12)
ფინანსური მხარდაჭერით.

2013 წლის სამოქმედო გეგმის შედგენა ეფუძნება საქართველოს მთავრობის მიერ დამტკიცებული 2009-2014 წწ. „სამოქმედო გეგმის“
ძირითად მიდგომებს და სტრუქტურიზებულია ეროვნული კონცეფციის ექვსი ძირითადი მიმართულების მიხედვით:
1. კანონის უზენაესობა
2. განათლება და სახელმწიფო ენა
3. მედია და ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობა
4. პოლიტიკური ინტეგრაცია და სამოქალაქო მონაწილეობა
5. სოციალური და რეგიონ ული ინტეგრაცია
6. კულტურა და თვითმყოფადობის შენარჩუნება
გამოყენებული ფორმალიზებული მიდგომა განხორციელდა შემდეგი სქემით:
გეგმის
კომპონენტი/ამოცანა
გეგმის
კონცეფციის
მიმართულება
->
->
განსახორციელებლად
აუცილებელი
ღონისძიებები/პროგრამები -> მათი ჩატარების ადგილი -> მათი განხორციელების ვადები -> მათზე პასუხისმგებელი

11
12

http://una.ge
http://georgia.usaid.gov/index.php?m=2&lang=geo
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უწყება/ორგანიზაცია და პარტნიორი უწყება/ორგანიზაცია - ღონისძიების/პროგრამის განხორციელების მოსალოდნელი შედეგები ->
ამ შედეგების შეფასების ინდიკატორები.
სამოქმედო გეგმაში აგრეთვე წარმოდგენილია „გამჭოლი“ მიმართულება, რაც ემსახურება ეროვნული კონცეფციის და 2013 წლის
სამოქმედო გეგმის ჩამოყალიბების და შემდგომში განხორციელების პროცესის ხელშეწყობას, კოორდინირებას, მონიტორინგს,
კორექტირებას და ანგარიშგებას.

აღსანიშნავია, რომ 2013 წლის სამოქმედო გეგმა, ფაქტობრივად, წარმოადგენს 2012 წელს დაწყებული პროგრამების გაგრძელებას.
რეინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატი იწყებს მუშაობას შემწყნარებლობისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის
ეროვნული კონცეფციის 2009-2012 წწ. სამოქმედო გეგმის შესრულების ანალიტიკური ანგარიშის/შეფასების მომზადებაზე. ამ მიზნით
შეიქმნება სამუშაო ჯგუფი, რომლის შემადგენლობაში შევლენ რეინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატის
წარმომადგენლები, უწყებათაშორისი კომისიის წევრები, სამოქალაქო საზოგადოების, საერთაშორისო ორგანიზაციების
წარმომადგენლები და ექსპერტები. წინა წლებში განხორციელებული საქმიანობის ანალიზი/შეფასება და კონცეფციის ამა თუ იმ
მიმართულებით მიღწეული შედეგების წარმოჩენა მოგვცემს საჭიროებისამებრ კორექტირების და ახალი პოლიტიკის შემუშავების
შესაძლებლობას.
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2013 წლის სამოქმედო გეგმა (შინაარსობრივი ნაწილი)
კონცეფციის ძირითადი მიმართულება: კანონის უზენაესობა

სამოქმედო გეგმის
კომპონენტი/ამოცანა

საქართველოს შინაგან
საქმეთა სამინისტროსა და
საქართველოს სახალხო
დამცველის აპარატს
შორის 2010 წლის 4
თებერვალს
გაფორმებული
თანამშრომლობის
მემორანდუმის
შესრულება

ღონისძიება/
პროგრამა

შეხვედრა საქართველოს
სახალხო დამცველთან
არსებულ ეროვნულ
უმცირესობათა საბჭოს
წევრებთან

ჩატარების
ადგილი

თბილისი,
საქართველოს
შინაგან
საქმეთა
სამინისტრო

განხორციელ
ების ვადები

2013 წელი
(ზუსტი
თარიღი
უცნობია),
1დღე

პასუხისმგებელი
უწყება/ორგანიზაცია,
პარტნიორი
უწყება/ორგანიზაცია
საქართველოს შსს,
საერთაშორისო
ურთიერთობების
დეპარტამენტი
პარტნიორი:
საქართველოს სახალხო
დამცველი

მოსალოდნელი
შედეგები

უმცირესობათა
უფლებების დაცვის
გაუმჯობესების
მიზნით
ჩასატარებელი
ღონისძიებების
იდენტიფიცირება

შეფასების
ინდიკატორე
ბი

შსს
თანამშრომლებ
ის რაოდენობა
და
ჩართულობა
შეხვედრაში
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უმცირესობათა
უფლებების დაცვის
კუთხით საქართველოს
შსს-ს აკადემიის
მსმენელთა ცნობიერების
ამაღლება

საქართველოს სახალხო
დამცველის
ლექცია/სემინარი
უმცირესობათა
უფლებების დაცვის
თემაზე

თბილისი, შსსს აკადემია

2013 წელი
(ზუსტი
თარიღი
უცნობია),
1დღე

საქართველოს შსს-ს
აკადემია
საქართველოს შინაგან
საქმეთა სამინისტრო,
საერთაშორისო
ურთიერთობების
დეპარტამენტი
პარტნიორი:
საქართველოს სახალხო
დამცველის ოფისი

შსს-ს აკადემიის
მსმენელეთა
ცნობიერების
ამაღლება ადამიანის
უფლებათა, კერძოდ,
უმცირესობათა
უფლებების დაცვის
კუთხით;
დისკრიმინაციის
პრევენცია და
მოწყვლადი
ჯგუფების
უფლებების დაცვის
დონის ამაღლება

შსს-ს
თანამშრომლებ
ის რაოდენობა

შსს-ს ორგანოებში
დასაქმების წახალისებით
საზოგადოებაში
უმცირესობათა
ინტეგრაციის ხელშეწყობა
სტრატეგიულ დონეზე

საქართველოს შსს-ს
სისტემის განვითარების
2013 წლის სტრატეგიის
დამტკიცება

საქართველოს
შინაგან
საქმეთა
სამინისტრო

2013 წელი
(ზუსტი
თარიღი
უცნობია)

საქართველოს შსს-ს
რეფორმებისა და
განვითარების სააგენტო;
შსს-ს საერთაშორისო
ურთიერთობების
დეპარტამენტი

დამტკიცებული
სტრატეგიის
განხორციელება

წარდგენილი
და
დამტკიცებულ
ი სტრატეგია

საჯარო მოსამსახურეთა
ცნობიერების ამაღლება
ეროვნული
უმცირესობების
უფლებებთან და
ანტიდისკრიმინაციულ
კანონმდებლობასთან
დაკავშირებით

ტრენინგის ჩატარება
კახეთის რეგიონის
ადგილობრივი
თვითმმართველობის
ორგანოების
თანამშრომლებისთვის
(იურისტებისთვის,
საჯარო ინფორმაციის
გაცემაზე პასუხისმგებელი
პირებისთვის, მოქალაქეთა
მისაღებში მომუშავე
თანამშრომლებისთვის)

კახეთის
რეგიონი,
სიღნაღი

მაისი,
1 დღე

რეინტეგრაციის
საკითხებში
საქართველოს
სახელმწიფო მინისტრის
აპარატი, სამოქალაქო
ინტეგრაციის
სამმართველო

ადგილობრივი
თვითმმართველობი
ს ორგანოების
თანამშრომლების
კომპეტენციის,
ცოდნის,
ტოლერანტობის
ხარისხის ამაღლება;
მოსახლეობის
მომსახურების
ხარისხის
გაუმჯობესება;

ტრენინგის
მონაწილეთა
რაოდენობა;
მათი აქტიური
მონაწილეობა

პარტნიორი:
საქართველოს
იუსტიციის სამინისტრო
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ადგილობრივი
ხელისუფლების
საქმიანობით
მოსახლეობის
კმაყოფილების
დონის გაზრდა

ტრენინგის ჩატარება
სამცხე-ჯავახეთის
რეგიონის ადგილობრივი
თვითმმართველობის
ორგანოების
თანამშრომლებისთვის
(იურისტებისთვის,
საჯარო ინფორმაციის
გაცემაზე პასუხისმგებელი
პირებისთვის, მოქალაქეთა
მისაღებში მომუშავე
თანამშრომლებისთვის)

სამცხეჯავახეთის
რეგიონი;
ახალციხე

ტრენინგის ჩატარება ქვემო
ქართლის რეგიონის
ადგილობრივი
თვითმმართველობის
ორგანოების
თანამშრომლებისთვის
(იურისტებისთვის,
საჯარო ინფორმაციის

ქვემო
ქართლის
რეგიონი;
მარნეული

ივნისი,
1 დღე

რეინტეგრაციის
საკითხებში
საქართველოს
სახელმწიფო მინისტრის
აპარატი, სამოქალაქო
ინტეგრაციის
სამმართველო
პარტნიორი:
საქართველოს
იუსტიციის სამინისტრო

ივლისი,
1 დღე

რეინტეგრაციის
საკითხებში
საქართველოს
სახელმწიფო მინისტრის
აპარატი, სამოქალაქო
ინტეგრაციის
სამმართველო;

ადგილობრივი
თვითმმართველობი
ს ორგანოების
თანამშრომლების
კომპეტენციის,
ცოდნის,
ტოლერანტობის
ხარისხის ამაღლება;
მოსახლეობის
მომსახურების
ხარისხის
გაუმჯობესება;
ადგილობრივი
ხელისუფლების
საქმიანობით
მოსახლეობის
კმაყოფილების
დონის გაზრდა
ადგილობრივი
თვითმმართველობი
ს ორგანოების
თანამშრომლების
კომპეტენციის,
ცოდნის,
ტოლერანტობის
ხარისხის ამაღლება;

ტრენინგის
მონაწილეთა
რაოდენობა;
მათი აქტიური
მონაწილეობა

ტრენინგის
მონაწილეთა
რაოდენობა;
მათი აქტიური
მონაწილეობა
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გაცემაზე პასუხისმგებელი
პირებისთვის, მოქალაქეთა
მისაღებში მომუშავე
თანამშრომლებისთვის,
კანცელარიის
ხელმძღვანელებისათვის)

დისკრიმინაციული
მოპყრობისაგან
ეროვნული
უმცირესობების
ეფექტური დაცვის
უზრუნველყოფა, საჯარო
მოსამსახურეთა
ცნობიერების ამაღლება
ეროვნული
უმცირესობების
უფლებებთან და
ანტიდისკრიმინაციულ
კანონმდებლობასთან
დაკავშირებით

თანასწორობის შესახებ
ყოვლისმომცველი კანონის
მიღება

საქართველო

1 იანვარი – 31
დეკემბერი

პარტნიორი:
საქართველოს
იუსტიციის სამინისტრო

მოსახლეობის
მომსახურების
ხარისხის
გაუმჯობესება;
ადგილობრივი
ხელისუფლების
საქმიანობით
მოსახლეობის
კმაყოფილების
დონის გაზრდა

საქართველოს
იუსტიციის
სამინისტროს
საერთაშორისო საჯარო
სამართლის
დეპარტამენტი;
სამართალშემოქმედები
თი დეპარტამენტი;
ანალიტიკური
დეპარტამენტი

ეთნიკური
უმცირესობების
წარმომადგენლების
თვის თანასწორი
უფლებრივი
მდგომარეობის
უზრუნველყოფა და
არსებული
კანონმდებლობის
სრულყოფა
დისკრიმინაციის
ყველა ფორმის
აკრძალვის მიზნით

პარტნიორები:
საქართველოს
პარლამენტი;
საქართველოს საგარეო
საქმეთა სამინისტრო;
საქართველოს მთავრობა;

მიღებული
კანონი
თანასწორობის
შესახებ

საერთაშორისო და
არასამთავრობო
ორგანიზაციები;
ეროვნული
უმცირესობების

11

წარმომადგენლები

მოქალაქეთა მიმართვებზე
რეაგირება კანონის
შესაბამის ვადებში,
მოქალაქეთა
მომსახურების ბიუროს
საქმიანობის გააქტიურება;
კონტროლი მიღებული
გადაწყვეტილებების
შესრულებაზე
ადგილობრივი
თვითმმართველობის
ორგანოების მიერ
მიღებულ ნორმატიულ
აქტებზე სახელმწიფო
ზედამხედველობის
განხორციელება

ახალციხე

იანვარდეკემბერი

სამცხე-ჯავახეთში
სახელმწიფო
რწმუნებულის გუბერნატორის
ადმინისტრაცია

ეროვნული
უმცირესობების
წინაშე მდგარი
პრობლებების
მოგვარება

მიღებული
გადაწყვეტილე
ბების
შესრულება;
მოსახლეობისგ
ან მიღებული
უკუკავშირი

ახალციხე

იანვარდეკემბერი

სამცხე-ჯავახეთში
სახელმწიფო
რწმუნებულის გუბერნატორის
ადმინისტრაცია

საჯარო მოხელეთა
ინფორმირება
კანონმდებლობაში
არსებული სიახლეების
შესახებ;
საჯარო მოხელეთა
კვალიფიკაციის
ამაღლების მიზნით
სატრენინგო პროგრამებში

ახალციხე

იანვარდეკემბერი

სამცხე-ჯავახეთში
სახელმწიფო
რწმუნებულის გუბერნატორის
ადმინისტრაცია

ადგილობრივი
თვითმმართველობი
ს ორგანოების
ხელშეწყობა, მათი
საქმიანობის
წარმართვა
კანონმდებლობის
შესაბამისად
საჯარო
სამსახურებში
მომუშავე
ეროვნული
უმცირესობების
წარმომადგენლების
კვალიფიკაციის
ამაღლება

ადგილობრივი
თვითმმართვე
ლობის
ორგანოების
საქმიანობის
შეფასება
საკანონმდებლ
ო კუთხით
ტრენინგებში
მონაწილეთა
რაოდენობა,
მათი
აქტიურობა
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ჩართულობის ხელშეწყობა

ბოლნისის
მუნიციპალიტეტის
საჯარო მოსამსახურეთა
სისტემატური
ინფორმირება
კანონმდებლობაში
არსებული სიახლეების
შესახებ
მარნეულის
მუნიციპალიტეტის
საჯარო მოსამსახურეთა
ცოდნის ამაღლების
მიზნით სისტემატური
საინფორმაციო
შეხვედრების ჩატარება
საქართველოს
კანონმდებლობაში
შესული სიახლეების
შესასწავლად

ბოლნისის
მუნიციპალიტ
ეტი

1 იანვარი 31დეკემბერი

ბოლნისის
მუნიციპალიტეტის
ადმინისტრაციული
სამსახური და
იურიდიული
განყოფილებები

მუნიციპალიტეტის
საჯარო
მოსამსახურეთა
ცოდნის დონის
ამაღლება

მარნეულის
მუნიციპალიტ
ეტის გამგეობა

1 იანვარი 31დეკემბერი
(თვეში
ერთხელ)

მარნეულის
მუნიციპალიტეტის
გამგეობა

მუნიციპალიტეტის
საჯარო
მოსამსახურეთა
ცოდნის დონის
ამაღლება

მარნეულის
მუნიციპალიტეტის
ადმინისტრაციული
სამსახური და
იურიდიული
განყოფილებები

შეხვედრებში
მონაწილეთა
რაოდენობა,
შეხვედრების
სიხშირე;
მოსახლეობისგ
ან მიღებული
უკუკავშირი
შეხვედრებში
მონაწილეთა
რაოდენობა,
შეხვედრების
სიხშირე;
მოსახლეობისგ
ან მიღებული
უკუკავშირი
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ეთნიკური და რელიგიური
შეუწყნარებლობის და
ქსენოფობიური
დამოკიდებულების
შესაძლო გამოვლინებათა
სისტემატური
მონიტორინგი; სათემო და
სასოფლო რწმუნებულთა
მიერ მუდმივი
კონტროლის
განხორციელება

კახეთის
რეგიონი

1 იანვარი - 31
დეკემბერი

კახეთის სამხარეო
ადმინისტრაცია
კახეთის რეგიონის
მუნიციპალიტეტების
გამგებლები
მუნიციპალიტეტების
ადმინისტრაციული
სამსახურები

ეროვნულ ჯგუფებს
შორის
შემწყნარებლობისა
და ტოლერანტობის
მაღალი ხარისხის
მიღწევა,
სამოქალაქო
ინტეგრაციისა და
რეგიონში
სტაბილურობის
უზრუნველყოფა

მონიტორინგი
ს შედეგად
გამოვლენილი
პრობლემების
რაოდენობა,
აღმოჩენილ
პრობლემაზე
რეაგირების
შედეგად
მიღწეული
შედეგი

ტოლერანტობის
სულისკვეთების
ხელშეწყობა

დისკრიმინაცი
ული
მოპყრობის
შემთხვევების
შემცირება

რეგიონში ეთნიკურ
პრობლემატიკაზე
მომუშავე
არასამთავრობო
ორგანიზაციები
გუბერნატორთან
არსებული
საზოგადოებრივი საბჭო

მოქალაქეთა მიმართვებზე
სწრაფი რეაგირება და
მათი პრობლემატიკის
გადაწყვეტა კომპეტენციის
ფარგლებში

წალკის
მუნიციპალიტ
ეტი

1 იანვარი 31დეკემბერი

არაფორმალური
გაერთიანებები
(უხუცესთა საბჭოები და
სხვ.)
წალკის
მუნიციპალიტეტის
გამგეობა
მუნიციპალიტეტის
ზედამხედველობისა და
ადმინისტრაციული
სამსახური
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მოქალაქეთა მიმართვებზე
რეაგირება
ადმინისტრაციული
კანონმდებლობის
შესაბამისად

რუსთავი

1იანვარი 31 დეკემბერი

ქ. რუსთავის
თვითმმართველობა

რუსთავში
მცხოვრები ეთნიკურ
უმცირესობათა
წარმომადგენლების
ინტეგრაცია
ქართულ
საზოგადოებაში

მოქალაქეთა
მიერ
წარდგენილი
მიმართვებისა
და მათზე
გაცემული
პასუხის
რაოდენობა

ახალგაზრდებში
სამართლებრივი
აღზრდისა და
კონსტიტუციით
მინიჭებული უფლებამოვალეობების
განმარტების მიზნით
სემინარის ჩატარება

სამშვილდე

16 ნოემბერი

სამშვილდის სკოლა

უფლებამოვალეობებში
გაცნობიერება

სემინარში
ჩართული
ახალგაზრდებ
ის რაოდენობა,
მათი
უკუკავშირი

რესურს ცენტრი
საკრებულოს
იურიდიული სამსახური
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კონცეფციის ძირითადი მიმართულება: განათლება და სახელმწიფო ენა

სამოქმედო გეგმის
კომპონენტი/ამოცა
ნა

ეროვნული
უმცირესობების
წარმომადგენელთათ
ვის ცოდნისა და
პროფესიული
უნარჩვევების
გაუმჯობესება

ღონისძიება/პროგრამა

ეროვნული
უმცირესობებისთვის
კომპიუტერული
პროგრამების შესწავლა
კომპიუტერული
პროგრამების შესწავლის
პროგრამის ფარგლებში

ეროვნული უმცირესობების
წარმომადგენლებისათვის
სოფლებში საინფორმაციოსაკომუნიკაციო

ჩატარების
ადგილი

დმანისი

განხორციელ
ების ვადები

10 სექტემბერი
- 31 ივლისი

პასუხისმგებელი
უწყება/ორგანიზაცია,
პარტნიორი
უწყება/ორგანიზაცია
მუნიციპალიტეტის
საკრებულო,
მუნიციპალიტეტის
გამგეობა
ააიპ
„საგანმანათლებლო
ცენტრი"

კახეთის რეგიონი

1 თებერვალი 31 დეკემბერი

პარტნიორი:
რესურსცენტრი
კახეთის რეგიონის
მუნიციპალიტეტების
გამგეობები

მოსალოდნელი
შედეგები

შეფასების
ინდიკატორებ
ი

ეროვნული
უმცირესობების
წარმომადგენლები
ფლობენ
კომპიუტერულ
პროგრამებს

სასწავლო
კურსებში
მონაწილეთა
რაოდენობა

უმცირესობათა
მიერ
საინფორმაციოსაკომუნიკაციო

სერვისის
მიმღებ
მოქალაქეთა
რაოდენობა
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ტექნოლოგიებში
(კომპიუტერების, საოფისე
პროგრამების) და უცხო
ენებში კურსების ჩატარება

მუნიციპალიტეტების
კულტურისა და
ახალგაზრდობის
საქმეთა სამსახურები
პარტნიორი:
ბიზნესცენტრი
"კახეთი", თელავის
სახელმწიფო
უნივერსიტეტი

ეროვნული უმცირესობების
შესწავლის პროგრამის
ფარგლებში უცხო ენის
(ინგლისური) შესწავლა

დმანისი

1 იანვარი – 31
დეკემბერი

მუნიციპალიტეტის
საკრებულო,
მუნიციპალიტეტის
გამგეობა
ააიპ
"საგანმანათლებლო
ცენტრი"

ტექნოლოგიების
და უცხო ენების
შესწავლა,
შედეგად ზოგადი
და უმაღლესი
განათლების
მიღების
ხელშეწყობა

ინგლისური ენის
შესწავლის
შედეგად ზოგადი
და უმაღლესი
განათლების
მიღების
ხელშეწყობა

პროგრამაში
ჩართული
მონაწილეების
რაოდენობა;
მათი
რაოდენობა,
ვინც აითვისა
კონკრეტული
უნარჩვევები

პარტნიორი:
რესურსცენტრი

17

არაქართულენოვან
მოსახლეობაში
სახელმწიფო ენის
ცოდნის დონის
ამაღლება;
ეთნიკური
უმცირესობებით
დასახლებული
რეგიონების
ქართული ენის
მასწავლებლების
პროფესიული
განვითარება;

2 მარტი

რეგიონში მცხოვრები
ახალგაზრდებისათვის
ინტერაქტიული შემეცნებითგასართობი კომპიუტერული
პროგრამის შექმნა
მართლწერისა და სწრაფი
ბეჭდვის უნარების
გასავითარებლად

მარნეული

პროფესიული ტრენინგკურსის ჩატარება
რადიოჟურნალისტიკაში

მარნეული

25 მარტი -25
აპრილი

ეროვნული უმცირესობების
წარმომადგენლებისთვის
სახელმწიფო ენის სწავლება

წალკის
მუნიციპალიტეტი

1 იანვარი – 31
დეკემბერი

საქართველოს
სპორტისა და
ახალგაზრდობის
საქმეთა სამინისტრო

მართლწერის
უნარჩვევების
სწრაფი და
საფუძვლიანი
ათვისება

პროგრამაში
ჩართული
მონაწილეების
რაოდენობა;
მათი
რაოდენობა,
ვინც აითვისა
კონკრეტული
უნარჩვევები

ააიპ ფონდი „კავკასიის
საზოგადოებრივ
სტრატეგიათა
ინსტიტუტი“

ცოდნის
გაღრმავება,
უნარჩვევების
გაზრდა

მონაწილეთა
რაოდენობა

საქართველოს
განათლებისა და
მეცნიერების
სამინისტრო

სახელმწიფო ენის
შესწავლა

გაკვეთილების
რაოდენობა;
მონაწილეთა
რაოდენობა;
მათი
რაოდენობა,
ვინც აითვისა
სასწავლო
პროგრამა

ააიპ "საქართველოს
ელექტრონული
სპორტის ფედერაცია"
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ქართულის, როგორც
მეორე ენის
სწავლების
გაუმჯობესება

ეროვნული უმცირესობების
წარმომადგენლებისთვის
სახელმწიფო ენის სწავლება

დმანისი

1 სექტემბერი 20 ივლისი

მუნიციპალიტეტის
საკრებულო,
მუნიციპალიტეტის
გამგეობა

სახელმწიფო ენის
შესწავლა

ააიპ
"საგანმანათლებლო
ცენტრი"

,,სახელმწიფო ენის ცოდნის
გაღრმავების ხელშეწყობის
მიზნით არაქართულენოვან
სკოლებში შიდა სასკოლო
ოლიმპიადების ჩატარება

ქოსალარი,
სამშვილდე

11 ივნისი, 1
დღე

პარტნიორი:
რესურსცენტრი
ქოსალარისა და
სამშვილდის სკოლები

22 ნოემბერი,
1 დღე

რესურსცენტრი
სკოლების დირექციები

სახელმწიფო ენის
ცოდნის
გაღრმავება

პროგრამაში
ჩართული
მონაწილეების
რაოდენობა;
ეროვნული
უმცირესობები
ს
წარმომადგენლ
ებმა აითვისეს
სახელმწიფო
ენა
მონაწილეთა
რაოდენობა;
გამარჯვებულ
თა რაოდენობა
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კვალიფიკაციის ამაღლების
მიზნით არაქართულენოვანი
სკოლების პედაგოგებისათვის
ტრენინგების ჩატარება

თეთრიწყარო

მაისი-ივნისი,
1 თვე

თეთრიწყაროს
მუნიციპალიტეტის
გამგეობა

სახელმწიფო ენის
ცოდნის
გაღრმავება

მონაწილეთა
რაოდენობა

სახელმწიფო ენის
უკეთ შესწავლა

მონაწილეთა
რაოდენობა;
დასწრების
სიხშირე

რესურსცენტრი
გამგეობის კულტურის
სამსახური
პარტნიორი:
საქართველოს
საქართველოს
განათლებისა და
მეცნიერების
სამინისტრო
თვეში ორჯერ
მუნიციპალიტეტის
არაქართულ სკოლებში
ქართული ენის
გაკვეთილების ჩატარება
მშობლებისათვის

მუნიციპალიტეტი
ს
ზოგადსაგანმანათ
ლებლო
არაქართული
სკოლები

სექტემბერიდეკემბერი
(8 გაკვეთილი)

ბოლნისის
მუნიციპალიტეტი
ბოლნისის
რესურსცენტრი
მუნიციპალიტეტის
საჯარო სკოლები
აზერბაიჯანის
რესპუბლიკისა და
სომხეთის
რესპუბლიკის
საელჩოები
საქართველოში
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საქართველოს განათლებისა
და მეცნიერების სამინისტროს
პროგრამის, „,ქართული ენა
მომავალი წარმატებისათვის”
ხელშეწყობის მიზნით
არაქართულენოვან სკოლებში
ქართული ენის
მასწავლებლების დასაქმება

ეროვნული უმცირესობებით
დასახლებულ სოფლებში
მცირე მოცულობის სასკოლო
ბიბლიოთეკების მოწყობა

ქოსალარი,
სამშვილდე

სექტემბერიივნისი

თეთრიწყაროს
საგანმანათლებლო
რესურსცენტრი

სახელმწიფო ენის
ცოდნის
გაღრმავება

დასაქმებულთა
რაოდენობა

სახელმწიფო ენის
ცოდნის
გაღრმავება;
ქართულენოვანი
ლიტერატურის
გაცნობა

ბიბლიოთეკით
მოსარგებლე
პირთა
რაოდენობა

თეთრიწყაროს
საგანმანათლებლო
რესურსცენტრი

ქოსალარი,
სამშვილდე,
შიხილო, დაღეთი,
სამღერეთი,ნაპილნ
არი

იანვარი დეკემბერი

პარტნიორი:
საქართველოს
განათლებისა და
მეცნიერების
სამინისტრო
თეთრიწყაროს
მუნიციპალიტეტის
გამგეობა
გამგეობის კულტურის
სამსახური
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არაქართულენოვანი
სკოლების
კურსდამთავრებულთათვის
პროფესიის არჩევაში
რეკომენდაციების გაწევის
მიზნით შეხვედრების
მოწყობა

არაქართულენოვან სკოლებში
,,დედაენის” დღის
აღსანიშნავი ზეიმის ჩატარება

პროგრამის "ქართული ენა
მომავალი წარმატებისთვის"
ფარგლებში
არაქართულენოვანი
მოსწავლეებისათვის ახალი
ქართული ენის
სახელმძღვანელოს
კომპლექტის VII-XII
დონეების შექმნა

ქოსალარი,
სამშვილდე,
დაღეთი,
სამღერეთი

ივნისი ივლისი

თეთრიწყაროს
მუნიციპალიტეტის
გამგეობა
გამგეობის კულტურის
სამსახური

ქოსალარი,
სამშვილდე,
დაღეთი,
სამღერეთი,
შიხილო

14 აპრილი

თბილისი

1 იანვარი - 31
ივლისი

თეთრიწყაროს
საგანმანათლებლო
რესურსცენტრი
გამგეობის კულტურის
სამსახური

მოსწავლეახალგაზრდების
გაცნობიერება
ასარჩევ
პროფესიებში

მონაწილეთა
რაოდენობა,
მათი
უკუკავშირი

სახელმწიფო ენის
ცოდნის
გაღრმავება

მონაწილეთა
რაოდენობა

არაქართულენოვა
ნ სკოლებში
ქართული ენის
სწავლების
გაუმჯობესება

ქართული ენის
ახალ
სახელმძღვანე
ლოებზე
ხელმისაწვდომ
ობა და
სკოლებში მათი
გამოყენება

თეთრიწყაროს
საგანმანათლებლო
რესურსცენტრი

საქართველოს
განათლებისა და
მეცნიერების
სამინისტროს
მასწავლებელთა
პროფესიული
განვითარების
ეროვნული ცენტრი

22

პროგრამის "ქართული ენა
მომავალი წარმატებისთვის"
ფარგლებში პედაგოგების
გაგზავნა არაქართულენოვან
სკოლებში

პროგრამის "ვასწავლოთ
ქართული, როგორც მეორე
ენა" განხორციელება

მარნეულის,
ბოლნისის,
დმანისის,
გარდაბნის,
წალკის,
თეთრიწყაროს,
ნინოწმინდის,
ახალქალაქის,
ბორჯომის,
ახალციხის,
ასპინძის,
ლაგოდეხის,
დედოფლისწყარო
ს, საგარეჯოს,
ახმეტის
მუნიციპალიტეტებ
ი
ქვემო ქართლის
(მარნეული,
ბოლნისი,
დმანისი,
გარდაბანი, წალკა)
და სამცხეჯავახეთის
(ნინოწმინდა,
ახალქალაქი)
სომხური და
აზერბაიჯანული
75 სკოლა

1 იანვარი - 31
დეკემბერი

საქართველოს
განათლებისა და
მეცნიერების
სამინისტროს
მასწავლებელთა
პროფესიული
განვითარების
ეროვნული ცენტრი

არაქართულენოვა
ნ სკოლებში
ქართული ენის
სწავლების
გაუმჯობესება;
მოტივაციის
გაზრდა

გაგზავნილი
პედაგოგების
რაოდენობა;
უკუკავშირი
მოსწავლეებისგ
ან;
მოსწავლეთა
აკადემიური
მოსწრების
მაჩვენებელი

არაქართულენოვა
ნ სკოლებში
ადგილობრივი
ქართული ენის
მასწავლებლების
პროფესიული
განვითარება;
არაქართულენოვა
ნ სკოლებში
ქართულის,
როგორც მეორე
ენის, სწავლების
გაუმჯობესება

მონაწილეთა
რაოდენობა;
სკოლებში
საატესტატო
გამოცდებზე
ქართულ ენაში
წარმატებით
გასულ (მაღალი
ქულებით
შეფასებულ)
მოსწავლეთა
რაოდენობა;
ერთიან
ეროვნულ
გამოცდებზე
დარეგისტრირე
ბულ

პარტნიორი:
ადგილობრივი
მუნიციპალიტეტები

1 იანვარი - 31
დეკემბერი

მასწავლებელთა
პროფესიული
განვითარების
ეროვნული ცენტრი
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"ვასწავლოთ ქართული,
როგორც მეორე ენა"
კონკურსის შედეგად 12 ახალი
სერტიფიცირებული
მასწავლებლის
აყვანა/დასაქმება

თბილისი

1 მაისი - 1
სექტემბერი

საქართველოს
განათლებისა და
მეცნიერების
სამინისტროს
მასწავლებელთა
პროფესიული
განვითარების
ეროვნული ცენტრი

მარნეულის, ბოლნისის,
დმანისის, გარდაბნის,
წალკის, ნინოწმინდის,
ახალქალაქის
საგანმანათლებლო
რესურსცენტრები

ადგილობრივი
ქართული ენის
მასწავლებლების
პროფესიული
განვითარების
პროგრამებში
ჩართულობა; მათი
ქართული ენის
დონის ამაღლება;
მათი მოტივაციის
გაზრდა

აბიტურიენტთა
რაოდენობა;
თემში
ქართული ენის
შესწავლის
მსურველთა
რაოდენობრივი
ზრდა;
საქართველოში
სწავლის
გაგრძელების
მსურველთა
რაოდენობრივი
ზრდა
კონკურსის
შედეგები,
კონკურსში
მონაწილეთა
რაოდენობა
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საზაფხულო ბანაკი
("ვასწავლოთ, ქართული,
როგორც მეორე ენა")

სამცხე-ჯავახეთის
რეგიონი

1 ივლისი - 1
აგვისტო

მასწავლებელთა
პროფესიული
განვითარების
ეროვნული ცენტრი

ქართულის, როგორც მეორე
ენის ეროვნული სასწავლო
გეგმის საბაზო და საშუალო
საფეხურების საგნობრივი
პროგრამების შექმნა

თბილისი

იანვარ-ივნისი

საქართველოს
განათლებისა და
მეცნიერების
სამინისტრო

ეთნიკურად
ქართველი,
აზერბაიჯანელი
და სომეხი
მოსწავლეების
დამეგობრება და
კომუნიკაცია
ქართულ ენაზე;
პასიური
ქართული ენის
ცოდნის
გააქტიურება;
ზაფხულის
არდადეგების
ერთად გატარება
ქართველი,
აზერბაიჯანელი
და სომეხი
მოსწავლეების
მიერ;
გასართობი
ღონისძიების
ერთად
დაგეგმვა/განხორც
იელება
სასწავლო
პროცესის
უზრუნველყოფა
(სახელმწიფო ენის
სწავლება
თანამედროვე
მოთხოვნების
შესაბამისი
სტანდარტით

საზაფხულო
სკოლის
პროექტში
ჩართული
მოსწავლეების
რაოდენობა

საგნობრივ
პროგრამაზე
დაფუძნებული
შექმნილი
სახელმძღვანე
ლოები
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ზურაბ ჟვანიას სახელობის
სახელმწიფო
ადმინისტრირების სკოლაში
სამცხე-ჯავახეთის, ქვემო
ქართლის და კახეთის
ადგილობრივ
თვითმმართველობებში
დასაქმებული ეროვნული
უმცირესობების
წარმომადგენლებისა და
არაქართულენოვანი
სკოლების
ადმინისტრაციებისათვის
ქართული ენის ინტენსიური
კურსისა და პროფესიული
განვითარების კურსის
ჩატარება

ქუთაისი

1 აპრილი - 31
დეკემბერი

ზურაბ ჟვანიას
სახელობის
სახელმწიფო
ადმინისტრირების
სკოლა
პარტნიორი: სამცხეჯავახეთის, ქვემო
ქართლის და კახეთის
ადგილობრივი
თვითმმართველობები

შექმნილი
სახელმძღვანელოე
ბით; ეროვნული
მიზნების
მისაღწევი
საგანმანათლებლ
ო გარემოსა და
რესურსების
შექმნა
სტანდარტზე
დაყრდნობით)
ქართლის და
კახეთის
ადგილობრივ
თვითმმართველო
ბებში
დასაქმებულ
ეროვნული
უმცირესობების
წარმომადგენლებს
ა და
არაქართულენოვა
ნი სკოლების
ადმინისტრაციები
ს
წარმომადგენლებს
შორის ქართული
ენის ცოდნის
დონის ამაღლება,
მათი
პროფესიული
ზრდა

ზურაბ ჟვანიას
სახელობის
სახელმწიფო
ადმინისტრირე
ბის სკოლაში
გადამზადებუ
ლ პირთა
რაოდენობა,
მათში
ქართული ენის
ცოდნის დონის
მაჩვენებელი
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ეროვნული სასწავლო
ოლიმპიადის ჩატარება
სომხურ, აზერბაიჯანულ ან
რუსულ ენაზე (გარდა
უცხოური ენისა და ქართული
ენისა და ლიტერატურის,
რადგან ეროვნული
უმცირესობების
წარმომადგენლები ყველა
საგანს აბარებენ მშობლიურ
ენაზე, ხოლო ქართულ ენას
აბარებენ გამარტივებული
სახით)

I ტური ზოგადსაგანმანათ
ლებლო
დაწესებულებები;
II ტური თვითმმართველი
ერთეულები და
თბილისის
რაიონები; III
ტური - ცენტრის
მიერ შერჩეული
ერთ-ერთი ქალაქი
(მაგ. თბილისი ან
ქუთაისი)

2012 წლის
ოქტომბერი 2013 წლის
მარტი

ერთიანი ეროვნული
გამოცდების ჩატარება
რუსულ ენაზე (გარდა
ქართული ენისა და
ლიტერატურისა და უცხოური
ენისა); ზოგადი უნარების
გამოცდის ჩატარება რუსულ,
სომხურ და აზერბაიჯანულ
ენებზე

საგამოცდო
ცენტრები

1 აპრილი სექტემბერი

გამოცდების ეროვნული
ცენტრის საგნობრივი
ჯგუფები/ლოჯისტიკის
ჯგუფი
პარტნიორი:
საქართველოს
განათლებისა და
მეცნიერების
სამინისტრო

გამოცდების ეროვნული
ცენტრის საგნობრივი
ჯგუფები/ლოჯისტიკის
ჯგუფი

პარტნიორები:
საქართველოს
განათლებისა და
მეცნიერების
სამინისტრო; უმაღლესი
საგანმანათლებლო
დაწესებულებები

სასწავლო
პროცესის
სტიმულირება სრულყოფა,
სწავლისადმი
ინტერესის
გაღვივება;
ნიჭიერი
მოსწავლეების
გამოვლენა და
ზოგადსაგანმანათ
ლებლო
დაწესებულებების
წახალისება
ეროვნული
უმცირესობების
წარმომადგენელთ
ათვის უმაღლესი
განათლების
მიღება

გამარჯვებულ
მოსწავლეთა
რაოდენობა;
საერთაშორისო
სასწავლო
ოლიმპიადების
თვის
საქართველოს
ნაკრებში
ეროვნული
უმცირესობები
ს
წარმომადგენე
ლთა
რაოდენობა
უმაღლეს
საგანმანათლებ
ლო
დაწესებულებე
ბში
ჩარიცხული
აბიტურიენტებ
ის რაოდენობა
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ეროვნული
უმცირესობების
წარმომადგენელთათ
ვის განათლებაზე
ხელმისაწვდომობის
უზრუნველყოფა

ქართულ ენაში მომზადების
საგანმანათლებლო
პროგრამაზე სწავლის
გაგრძელების უფლების
მოპოვების მიზნით ერთიანი
ეროვნული გამოცდების
მხოლოდ ზოგადი უნარების
აზერბაიჯანულენოვანი და
სომხურენოვანი ტესტირების
ჩატარება

საგამოცდო
ცენტრები

2013 წლის ერთიანი
ეროვნული გამოცდებისათვის
მოსამზადებელი მასალა
(კრებული): ა) არჩევით
საგნებში რუსულ ენაზე; ბ)
ზოგად უნარებში
აზებრაიჯანულ, სომხურ და
რუსულ ენებზე

გამოცდების
ეროვნული
ცენტრი

2013 წლის საერთო
სამაგისტრო გამოცდისათვის
მოსამზადებელი მასალა
(კრებული) რუსულ ენაზე

გამოცდების
ეროვნული
ცენტრი
(გან თავსდება
ვებგვერდზე)

აპრილი სექტემბერი

გამოცდების ეროვნული
ცენტრის ზოგადი
უნარების
ჯგუფი/ლოჯისტიკის
ჯგუფი

ეროვნული
უმცირესობების
წარმომადგენლები
სთვის უმაღლეს
საგანმანათლებლ
ო
დაწესებულებებში
განათლების
მიღების
შესაძლებლობა

უმაღლეს
საგანმანათლებ
ლო
დაწესებულებე
ბში ზოგადი
უნარების
გამოცდის
საფუძველზე
ჩარიცხულ
აბიტურიენტთა
რაოდენობა

გამოცდების ეროვნული
ცენტრის საგნობრივი
ჯგუფები/ადმინისტრაც
ია

გამოცდების
შესახებ
ინფორმაციის
მიწოდება
მშობლიურ ენებზე

გამოცემული
კრებული;
გავრცელებულ
ი მასალის
რაოდენობა

გამოცდების ეროვნული
ცენტრის სამაგისტრო
ჯგუფი, ადმინისტრაცია

გამოცდების
შესახებ
ინფორმაციის
მიწოდება
რუსულ ენაზე

გამოცემული
კრებული;
გავრცელებულ
ი მასალის
რაოდენობა

პარტნიორები:
საქართველოს
განათლებისა და
მეცნიერების
სამინისტრო, უმაღლესი
საგანმანათლებლო
დაწესებულებები
იანვართებერვალი
ელექტრონულ
ი ვერსიის
განთავსება
ვებგვერდზე
თებერვალში
აპრილ-მაისი
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საერთო სამაგისტრო
გამოცდის ჩატარება რუსულ
ენაზე

გამოცდების
ეროვნული
ცენტრი

2013 წლის
ივლისი

გამოცდების ეროვნული
ცენტრი
გამოცდების ეროვნული
ცენტრის სამაგისტრო
ჯგუფი, ლოჯისტიკის
ჯგუფი

ეროვნული უმცირესობების
წარმომადგენლებისთვის
განათლების სისტემაში
არსებული სიახლეების
გაცნობის ხელშეწყობა

ახალციხე

იანვარდეკემბერი

სამცხე-ჯავახეთში
სახელმწიფო
რწმუნებულის გუბერნატორის
ადმინისტრაცია
ადგილობრივი
საგანმანათლებლო
რესურსცენტრები

ახალციხის სახელმწიფოსასწავლო უნივერსიტეტის
და ახალციხის პროფესიული
მომზადების ცენტრის
საქმიანობის გაცნობა
ეროვნული უმცირესობების
წარმომადგენლებისათვის

ახალციხე

იანვარდეკემბერი

სამცხე-ჯავახეთში
სახელმწიფო
რწმუნებულის გუბერნატორის
ადმინისტრაცია

ეროვნული
უმცირესობების
წარმომადგენლები
სთვის უმაღლეს
საგანმანათლებლ
ო
დაწესებულებებში
ცოდნის
გაღრმავების
შესაძლებლობა
ეროვნული
უმცირესობების
ინფორმირებულო
ბის გაზრდა
კონკრეტული
საგანმანათლებლ
ო პროგრამების
შესახებ

გამოცდის
ჩატარება;
გამოცდაზე
წარმატებით
გასული
მაგისტრანტობ
ის
კანდიდატების
რაოდენობა

რეგიონისთვის
საჭირო კადრების
მომზადებაში
უმცირესობების
ჩართულობის
უზრუნველყოფა

დაინტერესებუ
ლ და
მონაწილე
პირთა
რაოდენობა;
შეხვედრების
რაოდენობრივი
მაჩვენებელი

პროგრამებში
მონაწილე
პირთა
რაოდენობა
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განათლების
სფეროში საჯარო
დისკუსიისა და
სამოქალაქო
ინტეგრაციის
ხელშეწყობა

არაქართულენოვანი
სოფლების მოსწავლეთა
ტრანსპორტირება უახლოეს
საჯარო სკოლებში

თეთრიწყაროს
მუნიციპალიტეტი,
დაღეთი,
ნაპილნარი,
შიხილო

სექტემბერივნისი

მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ
ქართული ენის
მასწავლებლებისათვის
სატრანსპორტო ხარჯებზე
შეღავათების დაწესება
(ყოველთვიურად ხელფასზე
პროგრამით განსაზღვრული
თანხის დარიცხვა)

მარნეულის
მუნიციპალიტეტი
ს გამგეობა

2012-2013
სასწავლო
წლის
განმავლობაში

კახეთის რეგიონის სოფელ
ყარაჯალის საჯარო სკოლაში
შემეცნებითი ხასიათის
ღონისძიების ჩატარება: თემა
"ჩემი სამშობლო "

კახეთის რეგიონი,
სოფ. ყარაჯალა

ტერიტორიული
ორგანოს რწმუნებული
თეთრიწყაროს
მუნიციპალიტეტის
გამგეობა,
თეთრიწყაროს
საგანმანათლებლო
რესურსცენტრი
მარნეულის
მუნიციპალიტეტის
გამგეობა;

მოსწავლეთა
სასწავლო
პირობების
გაუმჯობესება

მოსწავლეთა
რაოდენობა

პედაგოგთა
სოციალური
მდგომარეობის
გაუმჯობესება

პროგრამით
განსაზღვრულ
ბენეფიციართა
რაოდენობა

ყარაჯალის
სკოლის
მოსწავლეების
განათლების
დონისა და
სახელმწიფო ენის
შესწავლის
მოტივაციის

ღონისძიებაში
მონაწილე
მოსწავლეთა
და პედაგოგთა
რაოდენობა;
სიგელების
რაოდენობა

მარნეულის
საგანმანათლებლო
რესურსცენტრი;
პარტნიორები:
მარნეულის
მუნიციპალიტეტის
საჯარო სკოლები

მაისი
(1 დღე)

რეინტეგრაციის
საკითხებში
საქართველოს
სახელმწიფო
მინისტრის აპარატი,
სამოქალაქო
ინტეგრაციის
სამმართველო;
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სოფ.ყარაჯალის საჯარო
სკოლის დირექცია

ამაღლება;
სამოქალაქო
ინტეგრაციის
ხელშეწყობა

პარტნიორი: დონორის
დაფინანსებით

მარნეულის #3
აზერბაიჯანულ და რუსთავის
#4 საჯარო სკოლებს შორის
გაფორმებული მეგობრობის
მემორანდუმის ფარგლებში
თბილისში არსებული
მეჩეთისა და სამების ტაძრის
მონახულება

თბილისი

მუნიციპალიტეტის
არაქართულ სკოლებში
უფროსკლასელთა ჯგუფების
შექმნა რეგიონის
ისტორიული ძეგლების
შესწავლის მიზნით

ბოლნისის
მუნიციპალიტეტი

წლის
განმავლობაში,
1 დღე

მარნეულის მე-3 და
რუსთავის მე-4 საჯარო
სკოლები

ეროვნული
უმცირესობის
თვითმყოფადობის
გამოვლენა

მონაწილე
ბავშვთა,
მასწავლებელთ
ა და მშობელთა
რაოდენობა

ეთნიკურ
უმცირესობათა
წარმომადგენლები
ს მიერ რეგიონის
ისტორიის უკეთ
შესწავლა

ჯგუფში
მონაწილეთა
რაოდენობა;
ჩატარებული
სემინარების
პროგრამა და
რაოდენობა

ქვემო ქართლის
გუბერნია

სექტემბერნოემბერი
(თვეში 2-ჯერ)

ბოლნისის
მუნიციპალიტეტი
ბოლნისის
რესურსცენტრი
მხარეთმცოდნეობის
მუზეუმი
საჯარო სკოლების
დირექციები
პარტნიორები:
მუნიციპალიტეტის
აზერბაიჯანული და
სომხური საჯარო
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სკოლები

ღონისძიება-კონკურსის
,,გალაკტიონობა 2013"
ჩატარება

ვანის რაიონი

5 მაისი (1 დღე)

მარნეულის
რესურსცენტრი

საჯარო სკოლების
დირექციები

მუნიციპალიტეტის ყველა
საჯარო სკოლაში ქართული
ენის დღის აღნიშვნა

მარნეულის
მუნიციპალიტეტი
ს საჯარო სკოლები

14 აპრილი (1
დღე)

მარნეულის
მუნიციპალიტეტის
აზერბაიჯანული
საჯარო სკოლები
მარნეულის
მუნიციპალიტეტის
რესურსცენტრი

ეთნიკური
უმცირესობის
წარმომადგენელი
მოსწავლეებისათვ
ის რეგიონის
ისტორიის უკეთ
შესწავლა

მონაწილეთა
რაოდენობა

ეთნიკური
უმცირესობის
წარმომადგენელი
მოსწავლეების
აქტიური ჩართვა
ეროვნული
დღესასწაულების
აღნიშვნაში

მონაწილეთა
რაოდენობა
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ეროვნული
უმცირესობების
წარმომადგენელთათ
ვის სკოლამდელ
განათლებაზე
ხელმისაწვდომობის
უზრუნველყოფა

ლექცია-სემინარების
ჩატარება

ახალციხე; წალკა;
მარნეული

10 სექტემბერი
- 10
ოქტომბერი

საქართველოს
სპორტისა და
ახალგაზრდობის
საქმეთა სამინისტრო

სამოქალაქო
განათლების
ხელშეწყობა
არაფორმალური
განათლების
მიღების
მეთოდით

მონაწილეთა
რაოდენობა

საბავშო ბაღების
სისტემატური
თანადაფინანსება

წალკის
მუნიციპალიტეტი

1 იანვარი – 31
დეკემბერი

წალკის
მუნიციპალიტეტის
გამგეობის განათლების,
კულტურის, სპორტისა
და ახალგაზრდულ
საქმეთა სამსახური

სკოლამდელი
განათლების
დონის ზრდა;
ბავშვების
ჯანმრთელობის
დაცვის და
ვაქცინაციის
ღონისძიებების
გაუმჯობესება

ბაღში
მიყვანილი
ბავშვების
რაოდენობის
ზრდა;
მასწავლებელთ
ა და სხვა
დამხმარე
პერსონალის
რაოდენობა

მუნიციპალიტეტშ
ი
ჯანსაღი ცხოვრების წესის
პროპაგანდა

სპორტულ
ღონისძიებებში
მონაწილეთა
რაოდენობა

პარტნიორი:
საქართველოს
განათლებისა და
მეცნიერების
სამინისტრო
ეროვნული
უმცირესობების
ჯანსაღი ცხოვრების
ხელშეწყობა

სპორტული შეჯიბრებების
მოწყობა ფეხბურთში,
კალათბურთში და ჭადრაკში

წალკის
მუნიციპალიტეტი

1 იანვარი – 31
დეკემბერი

წალკის
მუნიციპალიტეტის
კულტურის,
განათლების, სპორტის,
ძეგლთა დაცვის და
ახალგაზრდულ
საქმეთა სამსახური
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კონცეფციის ძირითადი მიმართულება: მედია და ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობა

სამოქმედო გეგმის
კომპონენტი/ამოცან
ა

ეროვნული
უმცირესობებით
დასახლებულ
რეგიონებში
ეროვნული
მაუწყებლობის
ხელმისაწვდომობი
ს უზრუნველყოფა

ღონისძიება/პროგრამა

ჩატარების ადგილი

განხორციელებ
ის ვადები

პასუხისმგებელი
უწყება/ორგანიზაცია
პარტნიორი
უწყება/ორგანიზაცია

მოსალოდნელი შედეგები

შეფასების
ინდიკატორები

საქართველოს
საზოგადოებრივი
მაუწყებელისაზოგად
ოებრივი მაუწყებლის
გავრცელების
სისტემის
რეაბილიტაცია

საქართველოს
საზოგადოებრივი
მაუწყებელი

1 იანვარი - 31
დეკემბერი

I არხი

გადაცემების
ყურებადობის ზრდა
რეგიონებში,
მაუწყებლობის არეალის
გაფართოება,
მასშტაბურობა

რეგიონების
დაფარვა,
მომხმარებლის
რაოდენობა

სატელევიზიო
საინფორმაციო
პროგრამების
სისტემატური
წარმოება და
ტრანსლირება

საქართველოს
საზოგადოებრივი
მაუწყებელი

1 იანვარი - 31
დეკემბერი

I არხი

ქვეყანაში მიმდინარე
მნიშვნელოვანი
მოვლენების გაშუქება
ეროვნული
უმცირესობების ენებზე,
მათი უკეთ ინფორმირება.
აფხაზურენოვანი,
ოსურენოვანი,
სომხურენოვანი,
აზერბაიჯანულენოვანი

მაყურებელთა
რაოდენობა და
რეგიონული
დაფარვა

პარტნიორები:
მე-2 არხი,ზუგდიდის
"ოდიში TV", რუსთავის
"ქვემო ქართლის
ტელერადიო კომპანია",
ახალქალაქის “ATV 12 “,
ნინოწმინდის "ფარვანა“,
ახალციხის „ მე-9 არხი"
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და რუსულენოვანი
მაყურებლის
ინფორმირება, ინტერესის
ზრდა და მეტი
ჩართულობა

"მოამბე" აფხაზურ
ენაზე (ყოველდღე)

I არხი 7:30 , მე-2
არხი 23:30 ,
ზუგდიდი 22:00

1 იანვარი - 31
დეკემბერი

I არხი, ნაციონალური
მოამბე;
პარტნიორები:
I არხი, მე-2
არხი,ზუგდიდის
"ოდიში TV“

"მოამბე" ოსურ ენაზე
(ყოველდღე)

I არხი 7:30, მე-2
არხი 23:30

1 იანვარი - 31
დეკემბერი

I არხი, ნაციონალური
მოამბე
პარტნიორი:
I არხი, მე-2 არხი

ქვეყანაში მიმდინარე
მნიშვნელოვანი
მოვლენების გაშუქება
ეროვნული
უმცირესობების ენებზე,
მათი უკეთ ინფორმირება.
აფხაზურენოვანი,
ოსურენოვანი,
სომხურენოვანი,
აზერბაიჯანულენოვანი
და რუსულენოვანი
მაყურებლის
ინფორმირება, ინტერესის
ზრდა და მეტი
ჩართულობა
ქვეყანაში მიმდინარე
მნიშვნელოვანი
მოვლენების გაშუქება
ეროვნული
უმცირესობების ენებზე,
მათი უკეთ ინფორმირება.
აფხაზურენოვანი,
ოსურენოვანი,
სომხურენოვანი,
აზერბაიჯანულენოვანი
და რუსულენოვანი

მაყურებელთა
რაოდენობა და
რეგიონული
დაფარვა

მაყურებელთა
რაოდენობა და
რეგიონული
დაფარვა
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მაყურებლის
ინფორმირება, ინტერესის
ზრდა და მეტი
ჩართულობა

„მოამბე" სომხურ
ენაზე (ყოველდღე)

"მოამბე
აზერბაიჯანულ ენაზე
(ყოველდღე)

I არხი 7:30, მე-2
არხი 23:30 ,
ახალქალაქი,
ნინოწმინდა,
ახალციხე 22:00

1 იანვარი - 31
დეკემბერი

I არხი 7:30, მე-2
არხი 23:30,
მარნეული 22:00,
ბოლნისი

1 იანვარი - 31
დეკემბერი

I არხი, ნაციონალური
მოამბე
პარტნიორები:
I არხი, მე-2 არხი,
ახალქალაქის "ATV 12".
ნინოწმინდის
„ფარვანა“, ახალციხის
"მე-9 არხი"

I არხი, ნაციონალური
მოამბე
პარტნიორები:
I არხი, მე-2 არხი,
"ქვემო ქართლის
ტელერადიო კომპანია
“რუსთავი“

ქვეყანაში მიმდინარე
მნიშვნელოვანი
მოვლენების გაშუქება
ეროვნული
უმცირესობების ენებზე,
მათი უკეთ ინფორმირება.
აფხაზურენოვანი,
ოსურენოვანი,
სომხურენოვანი,
აზერბაიჯანულენოვანი
და რუსულენოვანი
მაყურებლის
ინფორმირება, ინტერესის
ზრდა და მეტი
ჩართულობა
ქვეყანაში მიმდინარე
მნიშვნელოვანი
მოვლენების გაშუქება
ეროვნული
უმცირესობების ენებზე,
მათი უკეთ ინფორმირება.
აფხაზურენოვანი,
ოსურენოვანი,
სომხურენოვანი,
აზერბაიჯანულენოვანი
და რუსულენოვანი

მაყურებელთა
რაოდენობა და
რეგიონული
დაფარვა

მაყურებელთა
რაოდენობა და
რეგიონული
დაფარვა
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მაყურებლის
ინფორმირება, ინტერესის
ზრდა და მეტი
ჩართულობა

"მოამბე" რუსულ
ენაზე (ყოველდღე)

I არხი 7:30, მე-2
არხი 23:30

1 იანვარი - 31
დეკემბერი

I არხი, ნაციონალური
მოამბე

პარტნიორები:
I არხი, მე-2 არხი

რადიო საინფორმაციო
პროგრამების
სისტემატური
წარმოება და
ტრანსლირება

რადიომაუწყებლობა
(რადიო FM 102.4)

1 იანვარი - 31
დეკემბერი

საინფორმაციო
სამსახური

პარტნიორი:
I არხი

ქვეყანაში მიმდინარე
მნიშვნელოვანი
მოვლენების გაშუქება
ეროვნული
უმცირესობების ენებზე,
მათი უკეთ ინფორმირება.
აფხაზურენოვანი,
ოსურენოვანი,
სომხურენოვანი,
აზერბაიჯანულენოვანი
და რუსულენოვანი
მაყურებლის
ინფორმირება, ინტერესის
ზრდა და მეტი
ჩართულობა
ქვეყანაში მიმდინარე
მნიშვნელოვანი
მოვლენების გაშუქება
ეროვნული
უმცირესობების ენებზე,
მათი უკეთ ინფორმირება.
აფხაზურენოვანი,
ოსურენოვანი,
სომხურენოვანი,
აზერბაიჯანულენოვანი,
რუსულენოვანი და

მაყურებელთა
რაოდენობა და
რეგიონული
დაფარვა

მსმენელთა
რაოდენობა და
რეგიონული
დაფარვა
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ქურთულენოვანი
მსმენელის ინფორმირება,
ინტერესის ზრდა და მეტი
ჩართულობა

საინფორმაციო
გამოშვება აფხაზურ
ენაზე (ყოველდღე)

რადიომაუწყებლობა
(რადიო FM 102.4)

1 იანვარი - 31
დეკემბერი

რადიომაუწყებლობა,
საინფორმაციო
სამსახური

პარტნიორი:
I არხი

ქვეყანაში მიმდინარე
მნიშვნელოვანი
მოვლენების გაშუქება
ეროვნული
უმცირესობების ენებზე,
მათი უკეთ ინფორმირება.
აფხაზურენოვანი,
ოსურენოვანი,
სომხურენოვანი,
აზერბაიჯანულენოვანი,
რუსულენოვანი და
ქურთულენოვანი
მსმენელის ინფორმირება,
ინტერესის ზრდა და მეტი
ჩართულობა

მსმენელთა
რაოდენობა და
რეგიონული
დაფარვა

38

საინფორმაციო
გამოშვება ოსურ ენაზე
(ყოველდღე)

რადიომაუწყებლობა
(რადიო FM 102.4)

1 იანვარი - 31
დეკემბერი

რადიომაუწყებლობა,
საინფორმაციო
სამსახური

პარტნიორი:
I არხი

საინფორმაციო
გამოშვება სომხურ
ენაზე (ყოველდღე)

რადიომაუწყებლობა
(რადიო FM 102.4)

1 იანვარი - 31
დეკემბერი

რადიომაუწყებლობა,
საინფორმაციო
სამსახური

პარტნიორი:
I არხი

ქვეყანაში მიმდინარე
მნიშვნელოვანი
მოვლენების გაშუქება
ეროვნული
უმცირესობების ენებზე,
მათი უკეთ ინფორმირება.
აფხაზურენოვანი,
ოსურენოვანი,
სომხურენოვანი,
აზერბაიჯანულენოვანი,
რუსულენოვანი და
ქურთულენოვანი
მსმენელის ინფორმირება,
ინტერესის ზრდა და მეტი
ჩართულობა

მსმენელთა
რაოდენობა და
რეგიონული
დაფარვა

ქვეყანაში მიმდინარე
მნიშვნელოვანი
მოვლენების გაშუქება
ეროვნული
უმცირესობების ენებზე,
მათი უკეთ ინფორმირება.
აფხაზურენოვანი,
ოსურენოვანი,
სომხურენოვანი,
აზერბაიჯანულენოვანი,
რუსულენოვანი და
ქურთულენოვანი
მსმენელის ინფორმირება,
ინტერესის ზრდა და მეტი

მსმენელთა
რაოდენობა და
რეგიონული
დაფარვა
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ჩართულობა

საინფორმაციო
გამოშვება
აზერბაიჯანულ ენაზე
(ყოველდღე)

რადიომაუწყებლობა
(რადიო FM 102.4)

1 იანვარი - 31
დეკემბერი

რადიომაუწყებლობა,
საინფორმაციო
სამსახური

პარტნიორი:
I არხი

ქვეყანაში მიმდინარე
მნიშვნელოვანი
მოვლენების გაშუქება
ეროვნული
უმცირესობების ენებზე,
მათი უკეთ ინფორმირება.
აფხაზურენოვანი,
ოსურენოვანი,
სომხურენოვანი,
აზერბაიჯანულენოვანი,
რუსულენოვანი და
ქურთულენოვანი
მსმენელის ინფორმირება,
ინტერესის ზრდა და მეტი
ჩართულობა

მსმენელთა
რაოდენობა და
რეგიონული
დაფარვა
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საინფორმაციო
გამოშვება რუსულ
ენაზე (ყოველდღე)

რადიომაუწყებლობა
(რადიო FM 102.4)

1 მარტი - 31
დეკემბერი

რადიომაუწყებლობა,
საინფორმაციო
სამსახური

პარტნიორი:
I არხი

საინფორმაციო
გამოშვება ქურთულ
ენაზე (კვირაში
ერთხელ),
რადიოპროდუქტის
წარმოება

რადიომაუწყებლობა
(რადიო FM 102.4)

1 იანვარი - 31
დეკემბერი

რადიომაუწყებლობა,
საინფორმაციო
სამსახური

პარტნიორი:
I არხი

ქვეყანაში მიმდინარე
მნიშვნელოვანი
მოვლენების გაშუქება
ეროვნული
უმცირესობების ენებზე,
მათი უკეთ ინფორმირება.
აფხაზურენოვანი,
ოსურენოვანი,
სომხურენოვანი,
აზერბაიჯანულენოვანი,
რუსულენოვანი და
ქურთულენოვანი
მსმენელის ინფორმირება,
ინტერესის ზრდა და მეტი
ჩართულობა

მსმენელთა
რაოდენობა და
რეგიონული
დაფარვა

ქვეყანაში მიმდინარე
მნიშვნელოვანი
მოვლენების გაშუქება
ეროვნული
უმცირესობების ენებზე,
მათი უკეთ ინფორმირება.
აფხაზურენოვანი,
ოსურენოვანი,
სომხურენოვანი,
აზერბაიჯანულენოვანი,
რუსულენოვანი და
ქურთულენოვანი
მსმენელის ინფორმირება,
ინტერესის ზრდა და მეტი

მსმენელთა
რაოდენობა და
რეგიონული
დაფარვა
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ჩართულობა

თოქ-შოუ "ჩვენი
ეზოს"
სისტემატური
წარმოება და
ტრანსლირება

I არხი

ტელეკომპანია
„ბოლნელში“
საქართველოს
მთავრობისა და
მუნიციპალიტეტის
საინფორმაციო
გადაცემების
აზერბაიჯანულ ენაზე
გაშუქება

ბოლნისის
ტელეკომპანია
„ბოლნელი“

1 იანვარი - 31
დეკემბერი

I არხი,
გადაცემის რედაქცია

ეროვნული
უმცირესობების
პრობლემების ფართოდ
გაშუქება

მაყურებელთა
რაოდენობა,
გადაცემის
რეიტინგი

არაქართული
მოსახლეობისათვის
საქართველოში
მიმდინარე პროცესებისა
და სიახლეების
ინფორმირება

მაყურებელთა
რაოდენობა,
გადაცემის
რეიტინგი

პარტნიორი:
I არხი

1 იანვარი - 31
დეკემბერი

ბოლნისის
მუნიციპალიტეტი
ტელეკომპანია
„ბოლნელი“
მუნიციპალიტეტის
კულტურის, სპორტისა
და ახალგაზრდულ
საქმეთა სამსახური
პარტნიორები:
მუნიციპალიტეტის
კულტურის სამსახური,
ტელეკომპანია
„ბოლნელი“
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ტელეკომპანია
,,მარნეული ტვ" -ს
საეთერო ბადე, ყველა
ახალი საინფორმაციო
ცნობის,
განცხადებების და
სხვა რეკლამების
გაშუქება როგორც
ქართულ, ისე
აზერბაიჯანულ
ენებზე

მარნეულის
ტელეკომპანია
,,მარნეული ტვ"-ს
საეთერო ბადე

1 ი ანვარი - 31
დეკემბერი

მარნეულის
მუნიციპალიტეტის
გამგეობა
ტელეკომპანია
,,მარნეული ტვ"-ს
საეთერო ბადე

არაქართული
მოსახლეობის
ინფორმირება
საქართველოში
მიმდინარე პროცესებისა
და სიახლეების შესახებ

მაყურებელთა
რაოდენობა,
გადაცემის
რეიტინგი

მუნიციპალიტეტის
არაქართული
მოსახლეობისათვის
საარჩევნო
კანონმდებლობის ცოდნის
ამაღლება

გავრცელებულ
ი გამოცემების
რაოდენობა

მარნეულის
მუნიციპალიტეტის
კულტურის სამსახური
პარტნიორები:
მარნეულის
მუნიციპალიტეტის
კულტურის სამსახური;
ტელეკომპანია
,,მარნეულის ტვ" -ს
საერთო ბადე

ეროვნული
უმცირესობების
ენებზე არსებულ
ბეჭდვით მედიაზე
ხელმისაწვდომობა

მარნეულის
მუნიციპალიტეტის
აზერბაიჯანულ
სოფლებში
აზერბაიჯანულენოვან
ი გაზეთების
გავრცელება:
,,რეგიონპრესი" ,,ზია"
,,კონგრესი" ,,ოზანი“

მარნეულის
მუნიციპალიტეტის
გამგეობა,
ტელეკომპანია
,,მარნეული ტვ"-ს
საეთერო ბადე

1 იანვარი - 31
დეკემბერი

მარნეულის
მუნიციპალიტეტი
ტელეკომპანია
,,მარნეულის ტვ"-ს
საეთერო ბადე
მარნეულის
მუნიციპალტეტის
პრესსამსახური
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ტერიტორიული
ორგანოს რწმუნებული

აზერბაიჯანულ
გაზეთ
„გურჯისტანის“ და
სომხურ გაზეთ
„ვრასტანის“
გავრცელების
ხელშეწყობა

ბოლნისის
მუნიციპალიტეტი

1 იანვარი - 31
დეკემბერი

პარტნიორები:
მარნეულის
მუნიციპალიტეტის
საკრებულო და
გამგეობა
ბოლნისის
მუნიციპალიტეტი
სს „საქპრესი“
მუნიციპალიტეტის
კულტურის, სპორტისა
და ახალგაზრდულ
საქმეთა სამსახური

არაქართული
მოსახლეობის
ინფორმირება
საქართველოში
მიმდინარე პროცესებისა
და სიახლეების შესახებ

გავრცელებულ
ი გამოცემების
რაოდენობა

საქართველოში
მიმდინარე პროცესებისა
და სიახლეების შესახებ
არაქართული
მოსახლეობის
ინფორმირება

გავრცელებულ
ი გამოცემების
რაოდენობა

პარტნიორები:
მუნიციპალიტეტის
კულტურის სამსახური

ყოველთვიურ გაზეთს
,,თეთრიწყაროს
მაცნეს“ მიწოდება
არაქართულენოვანი
მოსახლეობისათვის

შიხილო,
დაღეთი,
სამშვილდე,
სამღერეთი,
ნაპილნარი,
ქოსალარი

1 იანვარი - 31
დეკემბერი

სს “საქპრესი“
თეთრიწყაროს
მუნიციპალიტეტის
გამგეობა
გაზეთის რედაქცია
პარტნიორი:
თეთრიწყაროს
მუნიციპალიტეტის
გამგეობა
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ადგილობრივი
მასმედიის
საშუალებებით
ეროვნული
კონცეფციის
ფარგლებში
განხორციელებული
ღონისძიებების
გაშუქების
ხელშეწყობა

ახალციხე,
ახალქალაქი,
ნინოწმინდა

იანვარდეკემბერი

სამცხე-ჯავახეთში
სახელმწიფო
რწმუნებულის გუბერნატორის
ადმინისტრაცია

ეროვნული
უმცირესობების
წარმომადგენელთა
ინფორმირებულობის
გაზრდა;
თანამშრომლობის
გაძლიერება
მედიასაშუალებებთან

გადაცემების
რაოდენობა
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კონცეფციის ძირითადი მიმართულება: პოლიტიკური ინტეგრაცია და სამოქალაქო მონაწილეობა

განხორციელ
ების ვადები

პასუხისმგებელი
უწყება/
ორგანიზაცია ,
პარტნიორი
უწყება/ორგანიზაცია

სამოქმედო გეგმის
კომპონენტი/ამოცანა

ღონისძიება/
პროგრამა

ჩატარების
ადგილი

მოსალოდნელი
შედეგები

შეფასების
ინდიკატორები

ეროვნული უმცირესობების
თანასწორი საარჩევნო
უფლების უზრუნველყოფა

სამუშაო ჯგუფის
შეხვედრების
ჩატარება
პოლიტიკური
პარტიის
წარმომადგენლებთა
ნ, ადგილობრივი
არასამთავრობო
ორგანიზაციების
წარმომადგენლებთა
ნ

თბილისი,
სამცხე
ჯავახეთი,
ქვემო ქართლი,
კახეთი
(ყარაჯალა,
კაბალი,
იორმუღანლო)

1 იანვარი – 31
დეკემბერი

საქართველოს
ცენტრალური
საარჩევნო კომისიის
კოორდინაციისა და
მართვის
დეპარტამენტი

სამოქალაქო
საზოგადოებასთან,
ეროვნული
უმცირესობების
წარმომადგენლებთან
ინტენსიური
თანამშრომლობა;
მათი
ინფორმირებულობა
და საარჩევნო
პროცესებში აქტიური
ჩართულობა

გამართული
შეხვედრების
რაოდენობა/შეხვე
დრებზე მონაწილე
ორგანიზაციების
რაოდენობა/საარჩე
ვნო პროცესისადმი
სოციალური
განწყობის
გაუმჯობესება

სემინარების
გამართვა ბოშა, ჩეჩენ
და ქურთ
მოსახლეობასთან
საარჩევნო
პროცედურების
შესახებ

თბილისი

1 ივნისი - 1
ნოემბერი

საქართველოს
ცენტრალური
საარჩევნო კომისია,
კოორდინაციისა და
მართვის
დეპარტამენტი

ინფორმირებული
ჩეჩენი/ ბოშა/ქურთი
ამომრჩეველი

გამართული
სემინარების
რაოდენობა/სემინა
რებში
მონაწილეთა
რაოდენობა
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ცესკო-ს
ვებგვერდზე,
სომხურ და
აზერბაიჯანულ
ენებზე საარჩევნო
საკითხებთან
დაკავშირებული
ინფორმაციის
განთავსება

თბილისი

1 აგვისტო - 1
ნოემბერი

საქართველოს
ცენტრალური
საარჩევნო კომისია,
კოორდინაციისა და
მართვის
დეპარტამენტი/საზოგა
დოებასთან
ურთიერთობის
დეპარტამენტი

ხელმისაწვდომი
საარჩევნო საკითხები
ეთნიკური
უმცირესობების
ენებზე

ინფორმირებული
ეთნიკური
უმცირესობის
ამომრჩეველი

ცესკო-ს ვებგვერდზე
ამომრჩეველთა
ერთიან სიაში
არსებული
ეთნიკური
უმცირესობების
ამომრჩეველთა
მონაცემების
განთავსება (საძიებო
სისტემა)
ცესკო-ს ცხელი
ხაზის საშუალებით
ინფორმაციის გაცემა
ეთნიკური
უმცირესობების
ენებზე (სომხური,
აზერბაიჯანული)

თბილისი

1 იანვარი - 31
დეკემბერი

საქართველოს
ცენტრალური
საარჩევნო კომისია,
კოორდინაციისა და
მართვის
დეპარტამენტი/საინფო
რმაციო
ტექნოლოგიების
დეპარტამენტი

ხელმისაწვდომი
პირადი ინფორმაცია
ეთნიკური
უმცირესობების
ენებზე

ცესკო-ს
ვებგვერდზე
ეთნიკური
უმცირესობების
ამომრჩეველთა
მონაცემები

თბილისი

1 ივლისი - 1
ნოემბერი

საქართველოს
ცენტრალური
საარჩევნო კომისიის
კოორდინაციისა და
მართვის
დეპარტამენტი/საინფო
რმაციო
ტექნოლოგიების
დეპარტამენტი

ეფექტური
კომუნიკაცია
ეთნიკურ
უმცირესობებთან

საარჩევნო
საკითხებთან
დაკავშირებით
ინფორმირებული
ეთნიკური
უმცირესობების
ამომრჩეველი
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ახალგაზრდა
ამომრჩეველთა
ინფორმირება და საარჩევნო
პროცესებში ჩართულობა

საქართველოს
ცენტრალურ
საარჩევნო კომისიაში
ახალგაზრდების
ვიზიტი (შენობის
დათვალიერება,
იმიტირებული
კენჭისყრის მოწყობა)

თბილისი

1 მარტი – 1
ოქტომბერი

საქართველოს
ცენტრალური
საარჩევნო კომისიის
კოორდინაციისა და
მართვის
დეპარტამენტი

ცესკო-ში მოწყობილი
ექსკურსია

ახალგაზრდების
რაოდენობა

1.
სემინარის/ტრენინგი
ს გამართვა
(საარჩევნო
პროცედურების
სწავლება), მათ
შორის მათთვის,
ვინც პირველად
მონაწილეობს;
2. დატრენინგებული
ახალგაზრდების
მონაწილეობით
მოსახლეობის
ინფორმირება
(ბუკლეტების/ფლაე
რების გავრცელება)

სამცხეჯავახეთი;
ქვემო
ქართლი;
კახეთი

1 ივნისი - 1
ნოემბერი

საქართველოს
ცენტრალური
საარჩევნო კომისიის
კოორდინაციისა და
მართვის
დეპარტამენტი

ახალგაზრდა
ამომრჩევლის
ჩართულობა/გააქტიუ
რება

ახალგაზრდების
რაოდენობა;
ჩატარებული
ტრენინგ/სემინარე
ბის რაოდენობა;
გავრცელებული
ბუკლეტების
რაოდენობა

სსიპ - საარჩევნო
სისტემების
განვითარების,
რეფორმებისა და
სწავლების
ცენტრი/კოორდინაციი
სა და მართვის
დეპარტამენტი
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დამამთავრებელი
კლასის
მოსწავლეებისათვის
საარჩევნო
სისტემების
სწავლება

სამცხეჯავახეთი;
ქვემო
ქართლი;
კახეთი

1 თებერვალი 1 სექტემბერი

საქართველოს
ცენტრალური
საარჩევნო
კომისია/UNDP,
კოორდინაციისა და
მართვის
დეპარტამენტი

ახალგაზრდა
ამომრჩევლისთვის
საარჩევნო
პროცედურების
სწავლება (ს აარჩევნო
კულტურის
დამკვიდრება)

სკოლების და
უფროსკლასელთა
რაოდენობა/სწავლ
ების
ხანგრძლივობა

საარჩევნო
პროცესებში
ჩართული
წარმატებული
პირების
ისტორიების
პოპულარიზაცია

სამცხეჯავახეთი;
ქვემო
ქართლი;
კახეთი

1 ივნისი - 1
ნოემბერი

საქართველოს
ცენტრალური
საარჩევნო კომისია

საარჩევნო
ადმინისტრაციის
პოპულარიზაცია/
ახალგაზრდების
მოტივაციის გაზრდა;
ინტერესისაარჩევნო
ადმინისტრაციის
მიმართ

პროექტში
ჩართული
სტუდენტების
რაოდენობა

საარჩევნო
თემატიკაზე
ინტელექტუალური
თამაშების მოწყობა
სკოლებში/უნივერსი
ტეტებში

სამცხეჯავახეთი;
ქვემო
ქართლი;
კახეთი

1 აპრილი - 1
ივნისი

საქართველოს
ცენტრალური
საარჩევნო კომისია

აქტიური ახალგაზრდა
ამომრჩეველი

მოწყობილი
თამაშების
რაოდენობა;
მონაწილე
მოსწავლეებისა და
სტუდენტების
რაოდენობა

ილუსტრირებული
კომიქსის ჟურნალის
გამოცემა, მათ შორის
მათთვის, ვინც
პირველად იღებს
არჩევნებში
მონაწილეობას

სამცხეჯავახეთი;
ქვემო
ქართლი;
კახეთი

1 აგვისტო - 1
ნოემბერი

საქართველოს
ცენტრალური
საარჩევნო კომისიის
კოორდინაციისა და
მართვის
დეპარტამენტი

ინფორმირებული
ეთნიკური
უმცირესობის
ამომრჩეველი

გამოცემული
ჟურნალების
რაოდენობა
რეგიონების
მიხედვით

სსიპ „საარჩევნო
სისტემების
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განვითარების,
რეფორმებისა და
სწავლების ცენტრი“

შეხვედრები
ახალგაზრდულ
კლუბებში

სამცხეჯავახეთი;
ქვემო
ქართლი;
კახეთი

1 აგვისტო - 1
ნოემბერი

საქართველოს
ცენტრალური
საარჩევნო კომისიის
კოორდინაციისა და
მართვის
დეპარტამენტი

ინფორმირებული
ეროვნული
უმცირესობის
ამომრჩეველი

გამართული
შეხვედრების
რაოდენობა/მონაწი
ლეთა რაოდენობა

ინფორმირებული
ჩეჩენი/ბოშა/ქურთი
ამომრჩეველი

გამართული
სემინარების
რაოდენობა/მონაწი
ლეთა რაოდენობა

სსიპ „საარჩევნო
სისტემების
განვითარების,
რეფორმებისა და
სწავლების ცენტრი“
ქალ ამომრჩეველთა
ინფორმირება და მათი
ჩართულობა საარჩევნო
პროცესებში

1. სემინარების
გამართვა
ადგილობრივ ქალ
ლიდერებთან
(საარჩევნო
პროცედურების
შესახებ);
2. მათი
მონაწილეობით
მოსახლეობის
ინფორმირება
(ბუკლეტების/ფლაე
რების გავრცელება)

სამცხეჯავახეთი;
ქვემო
ქართლი;
კახეთი

1 აგვისტო - 1
ნოემბერი

საქართველოს
ცენტრალური
საარჩევნო კომისია,
კოორდინაციისა და
მართვის
დეპარტამენტი
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მედიის
გააქტიურება/ჩართულობა

1. რეგიონებში
სამუშაო ჯგუფის
შეხვედრების
გაშუქება (აგრეთვე
ცესკო-ს ყველა
აქტივობის გაშუქება
ადგილობრივი
მედიასაშუალებებით
);
2. უმცირესობების
ენებზე გადაცემათა
ციკლის მომზადება
საარჩევნო
პროცედურების
შესახებ;
3. პოლიტიკური
თოქ-შოუების
თარგმნა, ჩანაწერის
გავრცელება
ადგილობრივ
ტელევიზიებში (I
არხი)
საარჩევნო
საკითხებზე
რეგიონული მედიის
წარმომადგენლების
თვის ტრენინგის
ჩატარება

სამცხეჯავახეთი;
ქვემო
ქართლი;
კახეთი

1 აგვისტო - 1
ნოემბერი

საქართველოს
ცენტრალური
საარჩევნო კომისია,
კოორდინაციისა და
მართვის
დეპარტამენტი/საზოგა
დოებასთან
ურთიერთობის
დეპარტამენტი

ინფორმირებული
ეროვნული
უმცირესობის
ამომრჩეველი

მედიაში
გაშუქებული
(ტელე/რადიო/ბეჭ
დვითი)
ინფორმაციების
რაოდენობა

თბილისი

1 აგვისტო - 1
ნოემბერი

საქართველოს
ცენტრალური
საარჩევნო კომისიის
კოორდინაციისა და
მართვის
დეპარტამენტი

დატრენინგებული
რეგიონული მედიის
წარმომადგენლები

სემინარში
მონაწილე
მედიასაშუალებებ
ის
წარმომადგენელთა
რაოდენობა

სსიპ „საარჩევნო
სისტემების
განვითარების,
რეფორმებისა და
სწავლების ცენტრი“
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მარნეულის
ტელეკომპანია
,,მარნეული ტვ"-ს
საეთერო ბადე;
აზერბაიჯანული
სარეკლამო
რგოლების
განთავსება

ეროვნული/ეთნიკური
უმცირესობების
საკითხებზე მომუშავე
საბჭოს წევრთა
კვალიფიკაციის ამაღლება
(საარჩევნო პროცედურების
შესახებ)

მარნეულის
მუნიციპალიტ
ეტის გამგეობა

1 იანვარი – 31
დეკემბერი

ტელეკომპანია
,,მარნეული ტვ"-ს
საეთერო ბადე
მარნეულის
მუნიციპალიტეტის
გამგეობა

ბოლნისის
ტელეკომპანია
„ბოლნელში“
აზერბაიჯანული
სარეკლამო
რგოლების
განთავსება

ბოლნისის
მუნიციპალიტ
ეტი

შეხვედრებისა და
სემინარის გამართვა
სახალხო
დამცველთან
არსებული ეროვნულ
უმცირესობათა
საბჭოს წევრთათვის

თბილისი

1 იანვარი – 31
დეკემბერი

1 მარტი - 1
ოქტომბერი

მარნეულის
მუნიციპალიტეტის
ტერიტორიული
ორგანოების
რწმუნებულები
ბოლნისის
ტელეკომპანია
„ბოლნელი“
ბოლნისის
მუნიციპალიტეტის
ტერიტორიული
ორგანოების
რწმუნებულები
საქართველოს
ცენტრალური
საარჩევნო კომისიის
კოორდინაციისა და
მართვის
დეპარტამენტი

არაქართული
მოსახლეობისათვის
აზერბაიჯანული
სარეკლამო რგოლების
გაცნობა

განთავსებული
სარეკლამო
რგოლების
რაოდენობა

არაქართული
მოსახლეობისათვის
აზერბაიჯანული
სარეკლამო რგოლების
გაცნობა

განთავსებული
სარეკლამო
რგოლების
რაოდენობა

საქართველოს
სახალხო დამცველთან
არსებული ეროვნულ
უმცირესობათა საბჭოს
ინფორმირებული
წევრები

გამართული
შეხვედრების
რაოდენობა/
დამსწრეთა
რაოდენობა

სსიპ „საარჩევნო
სისტემების
განვითარების,
რეფორმებისა და
სწავლების ცენტრი“
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ეროვნული/ეთნიკური
უმცირესობების ენებზე
სათარგმნი საარჩევნო
მასალა/დოკუმენტაცია

საუბნო საარჩევნო
კომისიის წევრთა
სახელმძღვანელოს/
ინსტრუქციის
გამოცემა (ქართულსომხურ-რუსულ და
ქართულაზერბაიჯანულრუსულ ენებზე);
2. საუბნო საარჩევნო
კომისიის
თავმჯდომარის
სამახსოვრო
ინსტრუქციის
გამოცემა (ქართულაზერბაიჯანულ და
ქართულ-სომხურ
ენებზე);
3. საუბნო საარჩევნო
კომისიის წევრთა
სამახსოვრო
ინსტრუქციის
გამოცემა (ქართულაზერბაიჯანულ და
ქართულ-სომხურ
ენებზე);
4. ამომრჩეველთა
სამახსოვროს/ფლაერ
ის გამოცემა
(ქართულაზერბაიჯანულ და
ქართულ-სომხურ
ენებზე);
5. საუბნო საარჩევნო

სამცხეჯავახეთი;
ქვემო
ქართლი;
კახეთი

1 ივლისი - 1
ნოემბერი

საქართველოს
ცენტრალური
საარჩევნო
კომისია/დონორი
კოორდინაციისა და
მართვის
დეპარტამენტი/საორგა
ნიზაციო
დეპარტამენტი

თანაბარი საარჩევნო
გარემოს შექმნა

ნათარგმნი
საარჩევნო
დოკუმენტაციის
რაოდენობა;
ცესკო-ს
ვებგვერდზე
განთავსებული
მასალები/გავრცელ
ებული მასალების
რაოდენობა

სსიპ „საარჩევნო
სისტემების
განვითარების,
რეფორმებისა და
სწავლების ცენტრი“
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კომისიაში კედელზე
გამოსაკრავი,
კენჭისყრის შენობისა
და პროცედურების
ამსახველი
პოსტერის გამოცემა
(ქართულ-სომხურ,
ქართულაზერბაიჯანულ
ენებზე);
6. საარჩევნო
ბიულეტენების
დაბეჭდვა
(ქართულ-სომხურ
და ქართულაზერბაიჯანულ
ენებზე);
7. ამომრჩეველთა
ერთიანი სიის
მომზადება,
საარჩევნო
კომისიებისთვის
განკუთვნილი
ვერსიის მომზადება
(სამაგიდო სია)
(ქართულ-სომხურ
და ქართულაზერბაიჯანულ
ენებზე);
8. ბიულეტენის
შევსების წესის
გაცნობა (სომხურ და
აზერბაიჯანულ
ენებზე);
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9. შშმპ
ამომრჩეველთან
კენჭისყრის უბანში
მოპყრობის შესახებ
ინსტრუქციის
მომზადება
(ქართულ-სომხურ
და ქართულაზერბაიჯანულ
ენებზე)
გადაწყვეტილების მიღების
პროცესში ეროვნული
უმცირესობების
მონაწილეობის
გაუმჯობესება

"მრგვალი მაგიდის"
ფორმატში საქმიანი
შეხვედრის და
დისკუსიის
ორგანიზება და
ჩატარება (i)
რეინტეგრაციის
საკითხებში
სახელმწიფო
მინისტრის აპარატის
ხელმძღვანელობის
და პასუხისმგებელი
თანამშრომლების,
(ii) სახელმწიფო
უწყებათაშორისი
კომისიის წევრების,
(iii) სამცხეჯავახეთის მხარის
ადგილობრივი
თვითმმართველობი
ს ორგანოების
საჯარო
მოსამსახურეების და
არასამთავრობო

სამცხეჯავახეთის
რეგიონი,
ახალქალაქი

ივლისი,
1 დღე

კახეთის
რეგიონი,
ყვარელი

მაისი, 1 დღე

რეინტეგრაციის
საკითხებში
საქართველოს
სახელმწიფო
მინისტრის აპარატი,
სამოქალაქო
ინტეგრაციის
სამმართველო
სახელმწიფო
უწყებათაშორისი
კომისია

ქვემო
ქართლის
რეგიონი,
დმანისი

ივნისი, 1 დღე

პარტნიორები:
საერთაშორისო
ორგანიზაციები

ქვეყნის მთავრობასა
და სამოქალაქო
საზოგადოებას შორის
დიალოგის
გაღრმავება, საქმიანი
ურთიერთთანამშრომ
ლობის გაღრმავება,
საქმიანი დისკუსიის
გამართვა,
ხელისუფლების
გეგმებისა და
საქმიანობის მეტი
გამჭვირვალობა,
სამოქალაქო
საზოგადოების
მოთხოვნების უკეთ
წარმოჩინება და მეტი
გაგების მიღწევა,
რეგიონული
არასამთავრობო
ორგანიზაციების და
მედიის მეტი
ჩართულობა და
გააქტიურება,

არასამთავრობო
ორგანიზაციების
წარმომადგენელთა
და სხვა
რეგიონული
ორგანიზაციების
აქტივისტების
რაოდენობა;
გამართული
დისკუსიის
თემატიკა;
მიღებული
კონკრეტული
გადაწყვეტილებებ
ი და
რეკომენდაციები
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ორგანიზაციებისა და
ეროვნული/ეთნიკურ
ი უმცირესობების
წარმომადგენლების
მონაწილეობით

რეგიონებში ხალხის
უკეთ
ინფორმირებულობა

საქართველოს
იუსტიციის
სამინისტროს
წარმომადგენლების
შეხვედრა სახალხო
დამცველთან
არსებულ ეროვნულ
უმცირესობათა
საბჭოსთან

თბილისი

ბოშების
რეგისტრაცია

ჭოეთი,
გაჩიანი,
თბილისი,
ბათუმი,
ქუთაისი,
ქობულეთი

2013 წლის
გაზაფხული
(1 დღე)

1 იანვარი – 31
დეკემბერი

საქართველოს
იუსტიციის
სამინისტრო,
საერთაშორისო
საჯარო სამართლის
დეპარტამენტი
პარტნიორი:
საქართველოს
სახალხო დამცველთან
არსებული ეროვნული
უმცირესობების საბჭო
საქართველოს
იუსტიციის
სამინისტროს
საერთაშორისო
საჯარო სამართლის
დეპარტამენტი
სახელმწიფო
სერვისების
განვითარების
სააგენტო

ეროვნულ
უმცირესობათა
წარმომადგენლების
ინფორმირება
იუსტიციის
სამინისტროს მიერ
განხორციელებულ
პროექტებსა და
სერვისებზე

შეხვედრის
სხდომის ოქმი

დოკუმენტაციის
არმქონე ბოშების
აღრიცხვა;
დოკუმენტაციის
არმქონე ბოშების
რეგისტრაცია და
პირადობის
დამადასტურებელი
დოკუმენტებით
უზრუნველყოფა

დოკუმენტაციის
არმქონე
აღრიცხულ პირთა
სია; იმ პირთა
რაოდენობა, ვინც
მიიღო პირადობის
დამადასტურებელ
ი დოკუმენტები

პარტნიორები:
ინოვაციებისა და
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რეფორმების ცენტრი;
უმცირესობის
საკითხთა ევროპული
ცენტრი

ეროვნული
უმცირესობების
საკითხებზე
საქართველოს
იუსტიციის
მინისტრთან
არსებული
სათათბირო
ორგანოს შექმნა და
ფუნქციონირება

წალკის
მუნიციპალიტეტში
ეთნიკურ
უმცირესობათა
პრობლემებზე
მომუშავე
არასამთავრობო
ორგანიზაციების
კონსულტირება

საქართველო

გაზაფხული –
31 დეკემბერი

საქართველოს
იუსტიციის მინისტრი
საქართველოს
იუსტიციის
სამინისტროს
საერთაშორისო
საჯარო სამართლის
დეპარტამენტი

წალკის
მუნიციპალიტ
ეტის გამგეობა

1 იანვარი – 31
დეკემბერი

პარტნიორები:
არასამთავრობო
სექტორის
წარმომადგენლები;
ეროვნული
უმცირესობების
წარმომადგენლები
წალკის
მუნიციპალიტეტის
ადმინისტრაციული
სამსახური
წალკის
მუნიციპალიტეტის
არასამთავრობო
ორგანიზაციები

საქართველოს
იუსტიციის
სამინისტროს
კომპეტენციის
სფეროში შემავალ
საკითხებზე
გადაწყვეტილების
მიღების პროცესში
ეროვნული
უმცირესობების
წარმომადგენლების
მონაწილეობა

საქართველოს
იუსტიციის
მინისტრის
ბრძანება
სათათბირო
ორგანოს შექმნის
თაობაზე;
ჩატარებული
შეხვედრების
რაოდენობა;
სათათბირო
ორგანოს მიერ
შემუშავებული
რეკომენდაციები

უმცირესობათა
პრობლემებზე
მომუშავე
არასამთავრობო
ორგანიზაციების
გაძლიერება

შეხვედრების
რაოდენობა,
კონსულტაციები

57

,,სოფლის
სოციალური
განვითარების
პროგრამების”
შემუშავებისას
არაქართულენოვანი
სოფლების
მოსახლეობის
აქტიური
მონაწილეობა
მუნიციპალიტეტები
ს საკრებულოების
და გამგეობების მიერ
მიღებული
გადაწყვეტილებების
ა და საკრებულოს
თავმჯდომარის
ზოგიერთი
ბრძანების
გავრცელება და
სოფლის
რწმუნებულთა მიერ
მოსახლეობისათვის
მათი მიწოდება
კახეთის რეგიონის
ეროვნული

თეთრიწყაროს
ტერიტორიულ
ი ორგანოები

იანვარ-მარტი

თეთრიწყაროს
ტერიტორიული
ორგანოების
რწმუნებულები

არაქართულენოვანი
სოფლების
მოსახლეობის ჩართვა
სოფლის პრობლემების
მოგვარების პროცესში

ჩართული
მოსახლეობის
რაოდენობა

ადგილობრივი
თვითმმართველობის
ფუნქციების
განხორციელების
პროცესში
ჩართულობის
ხარისხის ამაღლება;
გადაწყვეტილების
მიღების პროცესში
ჩართულობის
ხარისხის გაზრდა

გავრცელებული
სამართლებრივი
აქტების
რაოდენობა;
მოქალაქეთა
უკუკავშირი
ადგილობრივ
თვითმმართველობ
ასთან;
მიმართვების
რაოდენობა
კონკრეტულ
გადაწყვეტილებებ
თან დაკავშირებით

გამგეობის ეკონომიკის
სამსახური

კახეთის
რეგიონი

1 ია ნვარი - 31
დეკემბერი

კახეთის რეგიონის
მუნიციპალიტეტების
საკრებულოები და
გამგეობები
კახეთის რეგიონის
მუნიციპალიტეტების
საკრებულოების და
გამგეობების
აპარატები
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უმცირესობებით
დასახლებულ
სოფლებში

სამოქალაქო ცნობიერების
ჩამოყალიბების ხელშეწყობა

სტუდენტური
ჯგუფის ექსკურსიის
ორგანიზება
სახელმწიფო
უწყებებში

თბილისი

წლის
განმავლობაში

რეინტეგრაციის
საკითხებში
საქართველოს
სახელმწიფო
მინისტრის აპარატი,
სამოქალაქო
ინტეგრაციის
სამმართველო
პარტნიორები:
სხვადასხვა
სამინისტროები;
სახელმწიფო
უწყებები/სტრუქტურე
ბი

ეროვნულ
უმცირესობათა
პრობლემებზე
მომუშავე
არასამთავრობო
ორგანიზაციებისთვი
ს ღონისძიებების
ჩასატარებლად
დარბაზის გამოყოფა;

ბოლნისის
მუნიციპალიტ
ეტი

1 იანვარი – 31
დეკემბერი

მუნიციპალიტეტის
ადმინისტრაციული
სამსახური
რაიონის
არასამთავრობო
ორგანიზაციები

სამოქალაქო
ინტეგრაციის
ხელშეწყობა,
ცნობიერების დონის
ამაღლება
ახალგაზრდების
აქტიური
მონაწილეობა
საზოგადოებრივ
ცხოვრებაში

მონაწილეთა
რაოდენობა

ეროვნულ
უმცირესობათა
პრობლემებზე
მომუშავე
არასამთავრობო
ორგანიზაციების
თანადგომა

ღონისძიებებში
ჩართულ პირთა
რაოდენობა;
არასამთავრობო
ორგანიზაციების
თანადგომა
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ღონისძიებებზე
მონაწილეთა
ტრანსპორტირების
დაფინანსება

ეროვნულ
უმცირესობათა
პრობლემებზე
მომუშავე
არასამთავრობო
ორგანიზაციების
დახმარება

პარტნიორები:
რაიონის
არასამთავრობო
ორგანიზაციები

მარნეულის
მუნიციპალიტ
ეტი

1 იანვარი – 31
დეკემბერი

მარნეულის
მუნიციპალიტეტის
ადმინისტრაციული
სამსახური
მარნეულის
მუნიციპალიტეტის
გამგეობა

ეროვნულ
უმცირესობათა
პრობლემებზე
მომუშავე
არასამთავრობო
ორგანიზაციების
თანადგომა

არასამთავრობო
ორგანიზაციების
რაოდენობა; მათ
მიერ
განხორციელებულ
ი ღონისძიებების
შინაარსი და
რაოდენობა

მარნეულის
მუნიციპალიტეტის
არასამთავრობო
ორგანიზაციები
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კონცეფციის ძირითადი მიმართულება: სოციალური და რეგიონული ინტეგრაცია

სამოქმედო გეგმის
კომპონენტი/ამოცა
ნა

ეთნიკური
უმცირესობების
ინფორმირება 2013
წლის საყოველთაო
ჯანმრთელობის
დაცვის სახელმწიფო
პროგრამის შესახებ

ღონისძიება/პროგრამა

საინფორმაციო ბროშურის
მომზადება სახელმწიფო
პენსიით მოსარგებლე
პირთა უფლებების
შესახებ. ბროშურის
თარგმნა 3 ენაზე:
რუსული, სომხური,
აზერბაიჯანული.
ბროშურის გავრცელება
ეთნიკური
უმცირესობებით
კომპაქტურად
დასახლებულ

ჩატარების
ადგილი

სამცხე-ჯავახეთი,
ქვემო ქართლი,
კახეთის
აზერბაიჯანულენოვ
ანი სოფლები.
(სოციალური
მომსახურების
სააგენტოს
რეგიონული
ფილიალები)

განხორციელ
ების ვადები

ივნისი სექტემბერი

პასუხისმგებელი
უწყება/ორგანიზაც
ია,
პარტნიორი
უწყება/ორგანიზაც
ია

მოსალოდნელი
შედეგები

საქართველოს
შრომის,
ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის
სამინისტროს
აპარატი;
საზოგადოებასთან
ურთიერთობის
დეპარტამენტი;
სოციალური
მომსახურეობის
სააგენტო

ეთნიკური
უმცირესობები
ინფორმირებულნი
არიან იმ
მნიშვნელოვანი
ცვლილებების
შესახებ, რომლებიც
განხორციელდება
2013 წელს
სახელმწიფო
პენსიასთან
დაკავშირებით

შეფასების
ინდიკატორები

დაბეჭდილი და
გავრცელებული
საინფორმაციო
ბროშურების
რაოდენობა;
შეხვედრების
რაოდენობა
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რეგიონებში, სოციალური
მომსახურების სააგენტოს
რეგიონული
ფილიალების
ჩართულობის ამაღლება,
მოსახლეობასთან
შეხვედრების ორგანიზება

საინფორმაციო
ბიულეტენის შემუშავება
საყოველთაო
ჯანმრთელობის დაცვის
პროგრამით მოსარგებლე
პირთა უფლებების
შესახებ დეტალური
განმარტებებით.
ბიულეტენის თარგმნა 3
ენაზე - რუსული,
სომხური,
აზერბაიჯანული.
საინფორმაციო
ბიულეტენის გავრცელება
ეთნიკური

სამცხე-ჯავახეთი,
ქვემო ქართლი,
კახეთის
აზერბაიჯანულ
ენოვანი სოფლები

მარტი –
აგვისტო

საქართველოს
შრომის,
ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის
სამინისტროს
აპარატი;
საზოგადოებასთან
ურთიერთობის
დეპარტამენტი;
სოციალური
მომსახურების
სააგენტო

ეთნიკური
უმცირესობები უკეთ
არიან
ინფორმირებულნი
2013 წლის
საყოველთაო
ჯანმრთელობის
დაცვის სახელმწიფო
პროგრამის შესახებ

დაბეჭდილი და
გავრცელებული
საინფორმაციო
ბიულეტენების
რაოდენობა;
მოსახლეობასთან
ჩატარებული
შეხვედრების
რაოდენობა
იმ მოქალაქეების
რაოდენობა, ვინც
ჩართულია
ჯანმრთელობის
დაცვის სახელმწიფო
პროგრამებში
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უმცირესობებით
კომპაქტურად
დასახლებულ
რეგიონებში,
მოსახლეობასთან
შეხვედრების ორგანიზება

ეროვნული
უმცირესობების
სოციალური და
რეგიონული
მობილობის
ხელშეწყობა

“სამედიცინო
მომსახურების
გაუმჯობესების
ხელშეწყობა რეგიონებში”
- ონკოლოგიურ
დაავადებათა ადრეული
დიაგნოსტიკა,
საინფორმაციო კამპანიის
წარმართვა

კახეთის რეგიონი;
ლაგოდეხი

ოქტომბერი, 1
დღე

რეინტეგრაციის
საკითხებში
საქართველოს
სახელმწიფო
მინისტრის აპარატი,
სამოქალაქო
ინტეგრაციის
სამმართველო
კახეთის სამხარეო
ადმინისტრაცია
ადგილობრივი
თვითმმართველობი
ს ორგანოები
პარტნიორი:
დაავადებათა
კონტროლისა და
საზოგადოებრივი
ჯანმრთელობის
ეროვნული ცენტრი
ეროვნული სკრინინგ
ცენტრი

მოსახლეობის
ჯანმრთელობის
დაცვის კუთხით
განხორციელებული
ღონისძიებების
ხელშეწყობა;
საქართველოს
რეგიონებში
ჯანდაცვის სფეროს
კონკრეტული
ღონისძიებების
შესახებ
მოსახლეობის
ინფორმირებულობი
ს დონის ამაღლება;
სიკვდილიანობის
კლებისა და
შობადობის ზრდის
პროცესის
ხელშეწყობა;
საინფორმაციო
მასალების
გავრცელება;
სოფლის ექიმების
კვალიფიკაციისა და
უნარჩვევების დონის

დამსწრე
მოსახლეობის,
სტუდენტების,
პედაგოგების,
ექიმების
რაოდენობა;
ადგილობრივი
მედიით
ტრანსლირებული
ტელე- და
რადიოგადაცემების
რაოდენობა და
ხანგრძლივობა;
საინფორმაციო
ბუკლეტების
რაოდენობა,
გავრცელების
არეალი
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ამაღლება

“სამედიცინო
მომსახურების
გაუმჯობესების
ხელშეწყობა რეგიონებში”
- ონკოლოგიურ
დაავადებათა ადრეული
დიაგნოსტიკა,
საინფორმაციო კამპანიის
წარმართვა

ქვემო ქართლის
რეგიონი; ბოლნისი

სექტემბერი (1
დღე)

რეინტეგრაციის
საკითხებში
საქართველოს
სახელმწიფო
მინისტრის აპარატი,
სამოქალაქო
ინტეგრაციის
სამმართველო
ადგილობრივი
თვითმმართველობა
პარტნიორები:
დაავადებათა
კონტროლისა და
საზოგადოებრივი
ჯანმრთელობის
ეროვნული ცენტრი
ეროვნული სკრინინგ
ცენტრი

მოსახლეობის
ჯანმრთელობის
დაცვის
ღონისძიებების
ხელშეწყობა;
საქართველოს
რეგიონებში
ჯანდაცვის სფეროს
კონკრეტული
ღონისძიებების
შესახებ
მოსახლეობის
ინფორმირებულობი
ს დონის ამაღლება;
სიკვდილიანობის
კლებისა და
შობადობის ზრდის
პროცესის
ხელშეწყობა;
ოთხენოვანი
საინფორმაციო
მასალების
გავრცელება;
სოფლის ექიმების
კვალიფიკაციის და
უნარჩვევების დონის

დამსწრე
მოსახლეობის,
სტუდენტების,
პედაგოგების,
ექიმების
რაოდენობა;
ადგილობრივი
მედიით
ტრანსლირებული
ტელე- და
რადიოგადაცემების
რაოდენობა და
ხანგრძლივობა;
საინფორმაციო
ბუკლეტების
რაოდენობა,
გავრცელების
არეალი
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ამაღლება

“სამედიცინო
მომსახურების
გაუმჯობესების
ხელშეწყობა რეგიონებში”
- ონკოლოგიურ
დაავადებათა ადრეული
დიაგნოსტიკა,
საინფორმაციო კამპანიის
წარმართვა

სამცხე ჯავახეთის
რეგიონი;
ნინოწმინდა

ივნისი (1
დღე)

რეინტეგრაციის
საკითხებში
საქართველოს
სახელმწიფო
მინისტრის აპარატი,
სამოქალაქო
ინტეგრაციის
სამმართველო
ადგილობრივი
თვითმმართველობა
პარტნიორები:
დაავადებათა
კონტროლისა და
საზოგადოებრივი
ჯანმრთელობის
ეროვნული ცენტრი
ეროვნული სკრინინგ
ცენტრი

მოსახლეობის
ჯანმრთელობის
დაცვის
ღონისძიებების
ხელშეწყობა;
საქართველოს
რეგიონებში
ჯანდაცვის სფეროს
კონკრეტული
ღონისძიებების
შესახებ
მოსახლეობის
ინფორმირებულობი
ს დონის ამაღლება;
სიკვდილიანობის
კლებისა და
შობადობის ზრდის
პროცესის
ხელშეწყობა;
ოთხენოვანი
საინფორმაციო
მასალების
გავრცელება;
სოფლის ექიმების
კვალიფიკაციის და
უნარჩვევების დონის

დამსწრე
მოსახლეობის,
სტუდენტების,
პედაგოგების,
ექიმების
რაოდენობა;
ადგილობრივი
მედიით
ტრანსლირებული
ტელე- და
რადიოგადაცემების
რაოდენობა და
ხანგრძლივობა;
საინფორმაციო
ბუკლეტების
რაოდენობა,
გავრცელების
არეალი
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ამაღლება

ახალგაზრდების
დასწრება თბილისის 2013
წლის ევროპის
ჩემპიონატზე ჭიდაობაში

თბილისი

21-23 მარტი

საქართველოს
სპორტის და
ახალგაზრდობის
საქმეთა სამინისტრო

ახალგაზრდების
გააქტიურება და
სამოქალაქო
ცხოვრებაში ჩართვა

მონაწილეთა
რაოდენობა;
ახალგაზრდებისგან
მიღებული
უკუკავშირი

ექსკურსიების
ორგანიზება

თბილისი

25 აპრილი;
26 მაისი;
1 ივნისი;
15 ოქტომბერი

საქართველოს
სპორტის და
ახალგაზრდობის
საქმეთა სამინისტრო

ახალგაზრდების
ერთმანეთთან
დაახლოებადამეგობრება,
ერთმანეთში ახალი
კომუნიკაციის
დამყარება;
კულტურული
მემკვიდრეობის
გაცნობა

მონაწილეთა
რაოდენობა;
ახალგაზრდებისგან
მიღებული
უკუკავშირი

ახალგაზრდების
ერთმანეთთან
დაახლოებადამეგობრება,
ერთმანეთში ახალი
კომუნიკაციის
დამყარება;
კულტურული

მონაწილეთა
რაოდენობა;
ახალგაზრდებისგან
მიღებული
უკუკავშირი

რეინტეგრაციის
საკითხებში
საქართველოს
სახელმწიფო
მინისტრის აპარატი
ექსკურსიების
ორგანიზება

მცხეთა

1 ივნისი
14 სექტემბერი

საქართველოს
სპორტის და
ახალგაზრდობის
საქმეთა სამინისტრო

20 ოქტომბერი
რეინტეგრაციის
საკითხებში
საქართველოს
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ეროვნული
უმცირესობებით
დასახლებულ
რეგიონებში
ინფრასტრუქტურის
განვითარება

სამცხე-ჯავახეთის გზის
რეაბილიტაცია

ახალციხენინოწმინდა

იანვარდეკემბერი

სახელმწიფო
მინისტრის აპარატი

მემკვიდრეობის
გაცნობა

საქართველოს
რეგიონალური
განვითარებისა და
ინფრასტრუქტურის
სამინისტროს
საავტომობილო
გზების
დეპარტამენტი

საერთაშორისო და
შიდა ვაჭრობის
ზრდის ხელშეწყობა;
აგრობიზნესისა და
ფერმერული
მეურნეობების
განვითარების ხელ
შეწყობა;
ინვესტიციების
მოსაზიდად
სათანადო გარემოს
შექმნა;
უმუშევრობის დონის
შემცირება;
ტურიზმის
განვითარების
ხელშეწყობა;
რეგიონის
ეკონომიკური
ინტეგრაციის
ხელშეწყობა

საავტომობილო
გზის გარკვეულ
კმ-იანი მონაკვეთის
რეაბილიტაცია;
ადგილობრივი
ვაჭრობის
ინდიკატორების
ზრდა;
რეგიონის|მუნიციპა
ლიტეტის
საგადასახადო
შემოსავლების
მაჩვენებლები
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მარნეულის
მუნიციპალიტეტის სოფ.
კაჩაგანისა და წითელი
ხიდის დამაკავშირებელი
საავტომობილო გზის
რეაბილიტაცია

მარნეულის
მუნიციპალიტეტი

მარნეულის
მუნიციპალიტეტში
არსებული
რეაბილიტირებული
ცენტრალური გზების
მდგომარეობის
შენარჩუნება და მეორე
მნიშვნელობის გზების
რეაბილიტაცია

მარნეულის
მუნიციპალიტეტი

27 მარტი –
30 აპრილი

მარნეულის
მუნიციპალიტეტის
საკრებულო და
გამგეობა
მუნიციპალიტეტის
ინფრასტრუქტურის
სამსახური

10 აპრილი –10
ნოემბერი

მარნეულის
მუნიციპალიტეტის
საკრებულო და
გამგეობა
მუნიციპალიტეტის
ინფრასტრუქტურის
სამსახური

საერთაშორისო და
შიდა ვაჭრობის
ზრდის ხელშეწყობა;
აგრობიზნესისა და
ფერმერული
მეურნეობების
განვითარების ხელ
შეწყობა;
ინვესტიციების
მოსაზიდად
სათანადო გარემოს
შექმნა;
უმუშევრობის დონის
შემცირება;
ტურიზმის
განვითარების
ხელშეწყობა;
რეგიონის
ეკონომიკური
ინტეგრაციის
ხელშეწყობა

საავტომობილო
გზის გარკვეულ
კმ-იანი მონაკვეთის
რეაბილიტაცია;
ადგილობრივი
ვაჭრობის
ინდიკატორების
ზრდა;
რეგიონის|მუნიციპა
ლიტეტის
საგადასახადო
შემოსავლების
მაჩვენებლები

საერთაშორისო და
შიდა ვაჭრობის
ზრდის ხელშეწყობა;
აგრობიზნესისა და
ფერმერული
მეურნეობების
განვითარების ხელ
შეწყობა;
ინვესტიციების
მოსაზიდად
სათანადო გარემოს
შექმნა;
უმუშევრობის დონის

საავტომობილო
გზის გარკვეულ
კმ-იანი მონაკვეთის
რეაბილიტაცია;
ადგილობრივი
ვაჭრობის
ინდიკატორების
ზრდა;
რეგიონის|მუნიციპა
ლიტეტის
საგადასახადო
შემოსავლების
მაჩვენებლები
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შემცირება;
ტურიზმის
განვითარების
ხელშეწყობა;
რეგიონის
ეკონომიკური
ინტეგრაციის
ხელშეწყობა
დმანისი-საფარლოს
გზიდან სოფ. ვაკემდე
მისასვლელი გზის
მოასფალტება

დმანისი

5 მაისი - 15
ივლისი

დმანისის
მუნიციპალიტეტის
საკრებულო,
მუნიციპალიტეტის
გამგეობა
დმანისის
მუნიციპალიტეტი

ფანჩატური-დმანისის
გზიდან სოფ.
კიზილქილისამდე გზის
მოასფალტება

დმანისი

25 აპრილი 25 აგვისტო

პარტნიორი:
პროექტი შპს LMC
დმანისის
მუნიციპალიტეტის
საკრებულო,
მუნიციპალიტეტის
გამგეობა
დმანისის
მუნიციპალიტეტი
პარტნიორი:
პროექტი შპს LMC

ადგილობრივი
მოსახლეობის
პირობების
გაუმჯობესება;
რაიონულ ცენტრთან
სოფლების
დაკავშირება;
კომუნიკაციის
გაუმჯობესება

ადგილობრივი
მოსახლეობის
პირობების
გაუმჯობესება;
რაიონულ ცენტრთან
სოფლების
დაკავშირება;
კომუნიკაციის
გაუმჯობესება

მოასფალტებული
გზა; სატრანსპორტო
საშუალებებით
მოსახლეობის
მიმოსვლის სიხშირე,
მგზავრთა
რაოდენობა,
მუნიციპალიტეტის
მიერ დანიშნული
სატრანსპორტო
რეისები
მოასფალტებული
გზა; სატრანსპორტო
საშუალებებით
მოსახლეობის
მიმოსვლის სიხშირე,
მგზავრთა
რაოდენობა,
მუნიციპალიტეტის
მიერ დანიშნული
სატრანსპორტო
რეისები
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ფანჩატური-დმანისის
გზიდან სოფ.
შინდლარამდე გზის
მოასფალტება

დმანისი

5 მაისი – 5
სექტემბერი

დმანისის
მუნიციპალიტეტის
საკრებულო,
მუნიციპალიტეტის
გამგეობა
დმანისის
მუნიციპალიტეტი

დმანისი-ბედიანის
გზიდან სოფ. ქვემო
კარაბულახამდე გზის
მოასფალტება

დმანისი

10 ივნისი – 10
სექტემბერი

მუნიციპალიტეტის
საკრებულო,
მუნიციპალიტეტის
გამგეობა
დმანისის
მუნიციპალიტეტი

დმანისი-საფარლოს
გზიდან სოფ.
ბაზაქლომდე გზის
მოასფალტება

დმანისი

10 მაისი -10
აგვისტო

დმანისის
მუნიციპალიტეტის
საკრებულო,
მუნიციპალიტეტის
გამგეობა
დმანისის
მუნიციპალიტეტი
პარტნიორი:
პროექტი შპს LMC

ადგილობრივი
მოსახლეობის
პირობების
გაუმჯობესება;
რაიონულ ცენტრთან
სოფლების
დაკავშირება;
კომუნიკაციის
გაუმჯობესება

ადგილობრივი
მოსახლეობის
პირობების
გაუმჯობესება;
რაიონულ ცენტრთან
სოფლების
დაკავშირება;
კომუნიკაციის
გაუმჯობესება

ადგილობრივი
მოსახლეობის
პირობების
გაუმჯობესება;
რაიონულ ცენტრთან
სოფლების
დაკავშირება;
კომუნიკაციის
გაუმჯობესება

მოასფალტებული
გზა; სატრანსპორტო
საშუალებებით
მოსახლეობის
მიმოსვლის სიხშირე,
მგზავრთა
რაოდენობა,
მუნიციპალიტეტის
მიერ დანიშნული
სატრანსპორტო
რეისები
მოასფალტებული
გზა; სატრანსპორტო
საშუალებებით
მოსახლეობის
მიმოსვლის სიხშირე,
მგზავრთა
რაოდენობა,
მუნიციპალიტეტის
მიერ დანიშნული
სატრანსპორტო
რეისები
მოასფალტებული
გზა; სატრანსპორტო
საშუალებებით
მოსახლეობის
მიმოსვლის სიხშირე,
მგზავრთა
რაოდენობა,
მუნიციპალიტეტის
მიერ დანიშნული
სატრანსპორტო
რეისები
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დმანისი-ბედიანის
გზიდან სოფ.
კიზილაჯლომდე გზის
მოასფალტება

დმანისი

5 მაისი - 5
სექტემბერი

დმანისის
მუნიციპალიტეტის
საკრებულო,
მუნიციპალიტეტის
გამგეობა
დმანისის
მუნიციპალიტეტი

დმანისი-საფარლოს
გზიდან სოფ.
ირგანჩაიმდე გზის
მოასფალტება

დმანისი

10 მაისი - 10
ნოემბერი

პარტნიორი:
პროექტი შპს LMC
დმანისის
მუნიციპალიტეტის
საკრებულო,
მუნიციპალიტეტის
გამგეობა
დმანისის
მუნიციპალიტეტი
პარტნიორი:
პროექტი შპს LMC

ადგილობრივი
მოსახლეობის
პირობების
გაუმჯობესება;
რაიონულ ცენტრთან
სოფლების
დაკავშირება;
კომუნიკაციის
გაუმჯობესება

ადგილობრივი
მოსახლეობის
პირობების
გაუმჯობესება;
რაიონულ ცენტრთან
სოფლების
დაკავშირება;
კომუნიკაციის
გაუმჯობესება

მოასფალტებული
გზა; სატრანსპორტო
საშუალებებით
მოსახლეობის
მიმოსვლის სიხშირე,
მგზავრთა
რაოდენობა,
მუნიციპალიტეტის
მიერ დანიშნული
სატრანსპორტო
რეისები
მოასფალტებული
გზა; სატრანსპორტო
საშუალებებით
მოსახლეობის
მიმოსვლის სიხშირე,
მგზავრთა
რაოდენობა,
მუნიციპალიტეტის
მიერ დანიშნული
სატრანსპორტო
რეისები
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სოფ. ტნუსის გზის
დასრულება

დმანისის
მუნიციპალიტეტი,
სოფ. ტნუსი

25 მაისი –
25 ივლისი

დმანისის
მუნიციპალიტეტის
საკრებულო
მუნიციპალიტეტის
გამგეობა
დმანისის
მუნიციპალიტეტის
კარაბულახის
ტერიტორიული
ორგანო

სოფ. კამიშლოს გზის
მოხრეშვა

დმანისის
მუნიციპალიტეტი,
სოფ. კამიშლო

1 ივნისი – 1
ივლისი

პარტნიორი: შპს
„პროექტი"
დმანისის
მუნიციპალიტეტის
საკრებულო,
მუნიციპალიტეტის
გამგეობა
დმანისის
მუნიციპალიტეტის
კარაბულახის
ტერიტორიული
ორგანო

ადგილობრივი
მოსახლეობის
პირობების
გაუმჯობესება;
რაიონულ ცენტრთან
სოფლების
დაკავშირება;
კომუნიკაციის
გაუმჯობესება

მოასფალტებული
გზა; სატრანსპორტო
საშუალებებით
მოსახლეობის
მიმოსვლის სიხშირე,
მგზავრთა
რაოდენობა,
მუნიციპალიტეტის
მიერ დანიშნული
სატრანსპორტო
რეისები

ადგილობრივი
მოსახლეობის
პირობების
გაუმჯობესება;
რაიონულ ცენტრთან
სოფლების
დაკავშირება;
კომუნიკაციის
გაუმჯობესება

მოასფალტებული
გზა; სატრანსპორტო
საშუალებებით
მოსახლეობის
მიმოსვლის სიხშირე,
მგზავრთა
რაოდენობა,
მუნიციპალიტეტის
მიერ დანიშნული
სატრანსპორტო
რეისები

პარტნიორი:
გამოსაცხადებელია
ტენდერი საპროექტო
სამუშაოებზე
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დმანისი-საფარლოს
ცენტრალური გზიდან
სოფ. პანტიანამდე
მისასვლელი გზის
მოასფალტება

დმანისის
მუნიციპალიტეტი,
სოფ. საფარლოპანტიანი

25 აპრილი – 25
აგვისტო

დმანისის
მუნიციპალიტეტის
საკრებულო,
მუნიციპალიტეტის
გამგეობა
დმანისის
მუნიციპალიტეტის
კარაბულახის
ტერიტორიული
ორგანო

შიდა გზების
რეაბილიტაცია

ახალციხის
მუნიციპალიტეტი,
სოფლები:
ანდრიაწმინდა,
საძელი,
ახალციხე-წყრუთი,
ხაკი, ჭაჭარაქი,
წინუბანი, ჯულღი,
წყალთბილი,
აბათხევი

მაისოქტომბერი

პარტნიორი:
გამოცხადებულია
ტენდერი საპროექტო
სამუშაოებზე
ახალციხის
მუნიციპალიტეტის
გამგეობა

ადგილობრივი
მოსახლეობის
პირობების
გაუმჯობესება;
რაიონულ ცენტრთან
სოფლების
დაკავშირება;
კომუნიკაციის
გაუმჯობესება

მოასფალტებული
გზა; სატრანსპორტო
საშუალებებით
მოსახლეობის
მიმოსვლის სიხშირე,
მგზავრთა
რაოდენობა,
მუნიციპალიტეტის
მიერ დანიშნული
სატრანსპორტო
რეისები

ადგილობრივი
მოსახლეობის
პირობების
გაუმჯობესება;
რაიონულ ცენტრთან
სოფლების
დაკავშირება;
კომუნიკაციის
გაუმჯობესება

მოასფალტებული
გზა; სატრანსპორტო
საშუალებებით
მოსახლეობის
მიმოსვლის სიხშირე,
მგზავრთა
რაოდენობა,
მუნიციპალიტეტის
მიერ დანიშნული
სატრანსპორტო
რეისები
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ახალციხეში
სარაჯიშვილის, ხაშურის,
მარჯანიშვილის, წმ.
დავითისა და
კონსტანტინეს, პეტრიწის,
გვარამაძის და სააკაძის
ქუჩების რეაბილიტაცია

ახალციხე

მაისოქტომბერი

ახალციხის
მუნიციპალიტეტის
გამგეობა

ადგილობრივი
მოსახლეობის
პირობების
გაუმჯობესება;
რაიონულ ცენტრთან
სოფლების
დაკავშირება;
კომუნიკაციის
გაუმჯობესება

შიდა გზების
რეაბილიტაცია

ახალქალაქის
მუნიციპალიტეტი,
სოფლები:
კორხი, იხტილა,
ვაჩიანი, ჩამძვრალა,
კიროვაკანი,
დილისკა,
ოლავერდი,
ბუღაშენი, კოთელია

მაისსექტემბერი

ახალქალაქის
მუნიციპალიტეტის
გამგეობა

ადგილობრივი
მოსახლეობის
პირობების
გაუმჯობესება;
რაიონულ ცენტრთან
სოფლების
დაკავშირება;
კომუნიკაციის
გაუმჯობესება

მაისსექტემბერი

ახალქალქის
მუნიციპალიტეტის
გამგეობა

ადგილობრივი
მოსახლეობის
პირობების
გაუმჯობესება;
რაიონულ ცენტრთან
სოფლების
დაკავშირება;
კომუნიკაციის
გაუმჯობესება

სოფ. თახჩაახალის გზის
გაყვანა

ახალქალაქის ქუჩების
რეაბილიტაცია
(რუსთაველის, ჩარენცის,
თავისუფლების, დ.
ლომსაძის)

სოფ. თახჩა
ახალქალაქი

მოასფალტებული
გზა; სატრანსპორტო
საშუალებებით
მოსახლეობის
მიმოსვლის სიხშირე,
მგზავრთა
რაოდენობა,
მუნიციპალიტეტის
მიერ დანიშნული
სატრანსპორტო
რეისები
მოასფალტებული
გზა; სატრანსპორტო
საშუალებებით
მოსახლეობის
მიმოსვლის სიხშირე,
მგზავრთა
რაოდენობა,
მუნიციპალიტეტის
მიერ დანიშნული
სატრანსპორტო
რეისები
მოასფალტებული
გზა; სატრანსპორტო
საშუალებებით
მოსახლეობის
მიმოსვლის სიხშირე,
მგზავრთა
რაოდენობა,
მუნიციპალიტეტის
მიერ დანიშნული
სატრანსპორტო
რეისები
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კუში-კიზილკილის,
კუში-ბერთის, ბარეთიარსარვანი-ჩოლიანის,
წალკა-დაშბაში–წალკის
გზების რეაბილიტაცია

წალკის
მუნიციპალიტეტი,
სოფლები: კუში,
კიზილკილი, ბერთა,
ბარეთი, არსარვანი,
ჩოლიანი, დაშბაში,
ქალაქი წალკა

ივნისოქტომბერი

წალკის ქუჩების
მოხრეშვითი სამუშაოების
ჩატარება

წალკა

ივნისოქტომბერი

წალკის
მუნიციპალიტეტის
გამგეობა
წალკის გამგეობის
ინფრასტრუქტურისა
და ეკონომიკური
განვითარების
სამსახური

წალკის
მუნიციპალიტეტის
გამგეობა
წალკის გამგეობის
ინფრასტრუქტურისა
და ეკონომიკური
განვითარების
სამსახური

შიდა გზების
რეაბილიტაცია

გარდაბნის
მუნიციპალიტეტის
სოფლები: კაპანახჩი,
კალინინო,
ყარაჯალარი,
ნაზარლო,
ვახტანგისი,
ყარათაკლია,
ქესალო, აღთაკლია,
ქვეში, დარბაზი

მარტიაგვისტო

გარდაბნის
მუნიციპალიტეტის
გამგეობა
ტერიტორიული
ორგანო

ადგილობრივი
მოსახლეობის
პირობების
გაუმჯობესება;
რაიონულ ცენტრთან
სოფლების
დაკავშირება;
კომუნიკაციის
გაუმჯობესება

ადგილობრივი
მოსახლეობის
პირობების
გაუმჯობესება;
რაიონულ ცენტრთან
სოფლების
დაკავშირება;
კომუნიკაციის
გაუმჯობესება

ადგილობრივი
მოსახლეობის
პირობების
გაუმჯობესება;
რაიონულ ცენტრთან
სოფლების
დაკავშირება;
კომუნიკაციის
გაუმჯობესება

მოასფალტებული
გზა; სატრანსპორტო
საშუალებებით
მოსახლეობის
მიმოსვლის სიხშირე,
მგზავრთა
რაოდენობა,
მუნიციპალიტეტის
მიერ დანიშნული
სატრანსპორტო
რეისები
მოასფალტებული
გზა; სატრანსპორტო
საშუალებებით
მოსახლეობის
მიმოსვლის სიხშირე,
მგზავრთა
რაოდენობა,
მუნიციპალიტეტის
მიერ დანიშნული
სატრანსპორტო
რეისები
მოასფალტებული
გზა; სატრანსპორტო
საშუალებებით
მოსახლეობის
მიმოსვლის სიხშირე,
მგზავრთა
რაოდენობა,
მუნიციპალიტეტის
მიერ დანიშნული
სატრანსპორტო
რეისები
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ნინოწმინდაში ქუჩების
(კარლ მარქსის,
ხაჩატრიანის, პუშკინის)
რეაბილიტაცია

ნინოწმინდა

მაისსექტემბერი

ნინოწმინდის
მუნიციპალიტეტი ს
გამგეობა

ადგილობრივი
მოსახლეობის
პირობების
გაუმჯობესება;
რაიონულ ცენტრთან
სოფლების
დაკავშირება;
კომუნიკაციის
გაუმჯობესება

ლითონის ხიდის
მშენებლობა

დმანისის
მუნიციპალიტეტი,
სოფლები
ლოქჭანდარი,
იფნარი

10 მაისი – 10
ივლისი

დმანისის
მუნიციპალიტეტის
საკრებულო,
მუნიციპალიტეტის
გამგეობა

ინფრასტრუქტურის
მოწესრიგება;
სოფლის
მოსახლეობის სხვა
სოფლებთან
დაკავშირების
ხელშეწყობა;
მოსახლეობის
უსაფრთხო
გადაადგილება

დმანისის
მუნიციპალიტეტის
კარაბულახის
ტერიტორიული
ორგანო

სოფლის ხიდების
მშენებლობა/რეაბილიტაც
ია

ნინოწმინდის
მუნიციპალიტეტი,
სოფლები:
გორელოვკა, პატარა
ხანჩალი, განძა

მაისსექტემბერი

პარტნიორი: შპს
“პროექტი"
ნინოწმინდის
მუნიციპალიტეტი ს
გამგეობა

ინფრასტრუქტურის
მოწესრიგება;
სოფლის
მოსახლეობის სხვა
სოფლებთან
დაკავშირების
ხელშეწყობა;
მოსახლეობის
უსაფრთხო

მოასფალტებული
გზა; სატრანსპორტო
საშუალებებით
მოსახლეობის
მიმოსვლის სიხშირე,
მგზავრთა
რაოდენობა,
მუნიციპალიტეტის
მიერ დანიშნული
სატრანსპორტო
რეისები
ხიდით მოსარგებლე
მოსახლეობის
რაოდენობა

ხიდით მოსარგებლე
მოსახლეობის
რაოდენობა
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გადაადგილება

დმანისის
მუნიციპალიტეტში გარე
განათების მოწყობა

დმანისის
მუნიციპალიტეტი

25 აპრილი - 25
აგვისტო

დმანისის
მუნიციპალიტეტის
საკრებულო,
მუნიციპალიტეტის
გამგეობა

კულტურის სახლების
რეაბილიტაცია

ახალქალაქის
მუნიციპალიტეტი,
სოფელი გოკიო

მაისსექტემბერი

ახალქალქის და
ნინოწმინდის
მუნიციპალიტეტის
გამგეობები

მაისსექტემბერი

ნინოწმინდის
მუნიციპალიტეტის
გამგეობა

ნინოწმინდის
ბიბლიოთეკის
რეაბილიტაცია

ნინოწმინდის
მუნიციპალიტეტი,
სოფლები: განძა,
ჯიგრაშენი
ნინოწმინდა

ინფრასტრუქტურის
მოწესრიგება;
სოფლის
მოსახლეობის სხვა
სოფლებთან
დაკავშირების
ხელშეწყობა;
მოსახლეობის
უსაფრთხო
გადაადგილება
კულტურულსაგანმანათლებლო
ღონისძიებების
ხელშეწყობა

მოსარგებლე
მოსახლეობის
რაოდენობა

კულტურულსაგანმანათლებლო
ღონისძიებების
ხელშეწყობა

მკითხველთა
რაოდენობა;
არსებული
ლიტერატურა;
წიგნების
რაოდენობა და

კულტურის სახლით
სარგებლობა;
ჩატარებული
ღონისძიებების
რაოდენობა,
დამსწრე პირთა
რაოდენობა
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ახალგაზრდული
კლუბების რეაბილიტაცია

ფოკის
ადმინისტრაციული
შენობის კეთილმოწყობა

სპორტული დარბაზების
რეაბილიტაცია

ახალქალქის
მუნიციპალიტეტი,
სოფლები: თოთხამი,
ზაკი, კარწახი,
ქარცეფი, ბავრა
ნინოწმინდის
მუნიციპალიტეტი,
სოფლები: კათნატუ,
ოროჯოლარი,
ვლადიმიროვკა
სოფელი ფოკა

ახალქალაქის
მუნიციპალიტეტი,
სოფელი არაგვა

მაისსექტემბერი

ახალქალქის,
ნინოწმინდის
მუნიციპალიტეტები
ს გამგეობები

ახალგაზრდობის
თავისუფალი დროის
ეფექტურად
გამოყენების
ხელშეწყობა;
კულტურულმასობრივი
ღონისძიებების
ჩატარების
ხელშეწყობა

ახალგაზრდების
რაოდენობა,
ღონისძიებების
შინაარსობრივი
მხარე

მაისსექტემბერი

ნინოწმინდის
მუნიციპალიტეტი ს
გამგეობა

საჯარო სამსახურის
მოხელეთა სამუშაო
პირობების
გაუმჯობესება

თანამშრომლების
რაოდენობა და
სამსახურში
გატარებული დროის
ხანგრძლივობა

მაისსექტემბერი

ახალქალქის და
ნინოწმინდის
მუნიციპალიტეტები
ს გამგეობები

ჯანსაღი ცხოვრების
წესის დამკვიდრების
ხელშეწყობა

დარბაზით
მოსარგებლე პირთა
რაოდენობა

ნინოწმინდის
მუნიციპალიტეტი,
სოფლები: დილიფი,
ეშტია
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სტადიონის მოწყობა

გარდაბნის
მუნიციპალიტეტი,
სოფელი მუღანლო

20 მარტი - 17
ივლისი

გარდაბნის
მუნიციპალიტეტის
გამგეობა
ტერიტორიული
ორგანო

რიტუალების სახლის
რეაბილიტაცია/მშენებლო
ბა

ახალციხის
მუნიციპალიტეტი,
სოფელი წყრუთი
ახალქალაქის
მუნიციპალიტეტი,
სოფლები:
კუმურდო, კოჭიო,
აზმანა, ხავეთი,
აფნია

მაისოქტომბერი

ახალციხის,
ახალქალქის
ნინოწმინდის
მუნიციპალიტეტები
ს გამგეობები

ადგილობრივი
მოსახლეობისათვის,
ბავშვებისათვის
გამაჯანსაღებელი
ადგილის,
სხვადასხვა
სპორტული
ღონისძიებების
ჩატარების
ხელშეწყობა.
ინფრასტრუქტურის
გაუმჯობესება.
ბენეფიციართა
რაოდენობა - 1000
ტრადიციული
ღონისძიებების
ჩატარების
ხელშეწყობა

სტადიონით
მოსარგებლე
სხვადასხვ ასაკის
მოსახლეობის
რაოდენობა

რიტუალების
სახლის გამოყენება

ნინოწმინდის
მუნიციპალიტეტი,
სოფლები: სათხე,
ყულალისი,
პატარა არაქალი,
საღამო
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მაგისტრალური
წყალსადენის/წყალმომარ
აგების მოწყობა

დმანისის
მუნიციპალიტეტის
სოფლები: კამარლო,
ქვემო კარაბულახი,
გოდაგდაგი, ზემო
კარაბულახი

მარტი-ივლისი

დმანისის
მუნიციპალიტეტის
საკრებულო,
მუნიციპალიტეტის
გამგეობა
დმანისის
მუნიციპალიტეტის
კარაბულახის
ტერიტორიული
ორგანო

სასმელი წყლის სისტემის
რეაბილიტაცია

ახალციხის
მუნიციპალიტეტი,
სოფლები: წინუბანი,
აბათხევი,
წყალთბილა,
ნაოხრები, დიდი
პამაჯი, პატარა
პამაჯი, ყულალისი

მაისოქტომბერი

პარტნიორი:
გამოსაცხადებელია
ტენდერი საპროექტო
სამუშაოებზე
ახალციხის,
ახალქალაქის და
ნინოწმინდის
მუნიციპალიტეტის
გამგეობები

ადგილობრივი
მოსახლეობის
პირობების
გაუმჯობესება;
სანიტარულჰიგიენური
პირობების
გაუმჯობესება

წყლით მომარაგება,
ინფექციური
დაავადებების
შემცირება

ადგილობრივი
მოსახლეობის
პირობების
გაუმჯობესება;
სანიტარულჰიგიენური
პირობების
გაუმჯობესება

წყლით მომარაგება,
ინფექციური
დაავადებების
შემცირება

ახალქალაქის
მუნიციპალიტეტი,
სოფლები:
აზავრეთი,
ალასტანი, ვარევანი,
მაჭატია, ბარალეთი,
მერენია, პატარა
სამსარი,
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მურჯახეთი,
გოგაშენი, გომანი,
კარტიკამი,
ღადოლარი

სარწყავი სისტემის
რეაბილიტაცია

ნინოწმინდის
მუნიციპალიტეტი,
სოფლები: მამწვარა,
ეშტია, თორია
ახალქალაქის
მუნიციპალიტეტი,
სოფლები:
ლომათურცხი,
ფილიპოვკა,
კულიკამი,
ხულგუმო, ხორენია

მაისსექტემბერი

ახალქალქის
მუნიციპალიტეტის
გამგეობა

მოსახლეობის
საყოფაცხოვრებო
პირობების
გაუმჯობესება

ნათესი ფართობების
რაოდენობა,
მოსავლის ზრდა

აბულის სასმელი წყლის
ახალი ხაზის გაყვანა

ნინოწმინდის
მუნიციპალიტეტი,
სოფლები: ორლოვკა,
სპასოვკა

მაისსექტემბერი

ნინოწმინდის
მუნიციპალიტეტის
გამგეობა

მოსახლეობის
საყოფაცხოვრებო
პირობების
გაუმჯობესება

წყლით მომარაგების
მაჩვენებლები

წყალსაქაჩი სადგურების
რეაბილიტაცია

ნინოწმინდის
მუნიციპალიტეტი,
სოფლები: ეშტია,
არაქალი

მაისსექტემბერი

ნინოწმინდის
მუნიციპალიტეტის
გამგეობა

მოსახლეობის
საყოფაცხოვრებო
პირობების
გაუმჯობესება

წყლით მომარაგების
მაჩვენებლები
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წყალსადენი სისტემის
რეაბილიტაცია

წყლის სისტემის
რეაბილიტაცია

სასმელი წყლის ქსელის
რეაბილიტაცია

ნინოწმინდის
მუნიციპალიტეტი,
სოფლები: დიდი
გონდურა, პატარა
გონდურა, ყაურმა,
ორლოვკა, სამება,
დიდი ხანჩალი,
პატარა ხანჩალი,
რადიონოვკა, ფოკა,
პატარა ხორენია
წალკის
მუნიციპალიტეტი,
სოფლები;
ლივადი,
ბარეთი, არსარვანი,
ჩოლიანი, ბეშთაშენი,
თეჯისი,
კიზილკილისა,
აშკალა, დაბა
თრიალეთი, დაღეთი

მაისსექტემბერი

ნინოწმინდის
მუნიციპალიტეტის
გამგეობა

ადგილობრივი
მოსახლეობის
პირობების
გაუმჯობესება;
სანიტარულჰიგიენური
პირობების
გაუმჯობესება

წყლით მომარაგება,
ინფექციური
დაავადებების
შემცირება

ივნისდეკემბერი

წალკის
მუნიციპალიტეტის
გამგეობის
კეთილმოწყობის,
ინფრასტრუქტურისა
და ეკონომიკური
განვითარების
სამსახური

დაბინძურებული
წყლით გამოწვეული
ინფექციური
დაავადებების
შემცირება; სასმელი
წყლის მომარაგების
და სამელიორაციო
სისტემების მოვლაშენახვის ხარჯების
შემცირება

თეთრიწყაროს
მუნიციპალიტეტი,
სოფლები:
დაღეთი, სამშვილდე

30 ივნისი – 30
ივლისი

ადგილობრივი
მოსახლეობის სუფთა
სასმელი წყლით
მომარაგება;
მოსახლეობის კვების
ხარისხის
გაუმჯობესება;
ტურიზმისა და
მცირე და საშუალო
ბიზნესის (მათ
შორის,
აგრობიზნესის) და
ფერმერული
მეურნეობების
განვითარების
ხელშეწყობა
ადგილობრივი
მოსახლეობის სუფთა
სასმელი წყლით
მომარაგება;
მოსახლეობის კვების
ხარისხის
გაუმჯობესება;
ტურიზმისა და

წალკის
მუნიციპალიტეტის
ტერიტორიული
ორგანოების
რწმუნებულები

თეთრიწყაროს
ტერიტორიული
ორგანოს
რწმუნებული
ეკონომიკის
სამსახური

დაბინძურებული
წყლით გამოწვეული
ინფექციური
დაავადებების
შემცირება; სასმელი
წყლის მომარაგების
და სამელიორაციო
სისტემების მოვლა-
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შიდა განათების, სასმელი
წყლის ქსელისა და შიდა
გზების რეაბილიტაცია

გაზმომარაგების
სამუშაოების ჩატარება

ბოლნისის
მუნიციპალიტეტის
დაბა თამარისი,
სოფლები: დარბაზი,
მამხუტი, მუშევანი,
ნახიდური,
ცურტავი, ჭაპალა,
სამტრედო,
სავანეთი, ქვ.
ბოლნისი, ბოლნისი,
ძვ. ქვეში, კიანეთი
ბოლნისის
მუნიციპალიტეტი,
სოფ. ტალავერი

1 იანვარი – 31
დეკემბერი

ბოლნისის
მუნიციპალიტეტის
ინფრასტრუფტურის
სამსახური

მცირე და საშუალო
ბიზნესის (მათ
შორის,
აგრობიზნესის) და
ფერმერული
მეურნეობების
განვითარების
ხელშეწყობა
საყოფაცხოვრებო
პირობების
გაუმჯობესება

შენახვის ხარჯების
შემცირება

მოსახლეობისგან
მიღებული
უკუკავშირი

საყოფაცხოვრებო
პირობების
გაუმჯობესება

მოსახლეობისგან
მიღებული
უკუკავშირი

ბოლნისის
მუნიციპალიტეტის
ტერიტორიული
ორგანოების
რწმუნებულები
1 თებერვალი –
1 აგვისტო

ბოლნისის
მუნიციპალიტეტი
კომპანია „სოკარი“
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საჯარო სკოლებში
ბუნებრივ აირზე
მომუშავე ცენტრალური
გათბობის მოწყობა

სარწყავი არხების და
ნაპირსამაგრი ნაგებობის
მოწყობა, რეაბილიტაცია
და ექსპლუატაცია

მუნიციპალიტეტის
ტერიტორიაზე არსებული
ეკლესია-მონასტრების და
მეჩეთების ფინანსური
მხარდაჭერა

თეთრიწყაროს
მუნიციპალიტეტი,
სოფლები:
ქოსალარი,
სამშვილდე

მარნეულის
მუნიციპალიტეტი
სოფლები კაჩაგანი,
კასუმლო,
შულავერი, ალგეთი,
კაპანახჩის
ტერიტორიული
ორგანო

მარნეულის
მუნიციპალიტეტის
გამგეობა

ივნის-აგვისტო

1 მარტი – 1
დეკემბერი

თეთრიწყაროს
ტერიტორიული
ორგანოს
რწმუნებული
თეთრიწყაროს
საგანმანათლებლო
რესურსცენტრი,
თეთრიწყაროს
გამგეობის
ეკონომიკის
სამსახური
მარნეულის
მუნიციპალიტეტის
საკრებულო და
გამგეობა

მოსწავლეთა
სასწავლო პირობების
გაუმჯობესება
ზამთრის პერიოდში;
სასწავლო პროცესის
მაღალ დონეზე წარმა
რთვა

მოსწავლეთა
/მასწავლებელთა
დასწრება
გაკვეთილებზე

მოსახლეობის
პირობების
გაუმჯობესება

მოსავლის გაზრდა

კულტურული
მემკვიდრეობის
ძეგლების დაცვა

ეკლესიამონასტრების და
მეჩეთების მრევლის
რაოდენობა,
მნახველთა/ტურისტ
თა რაოდენობა

მუნიციპალიტეტის
ინფრასტრუქტურის
სამსახური

14 მაისი -14
ნოემბერი

ადგილობრივი
მუნიციპალიტეტის
საკრებულო
მარნეულის
მუნიციპალიტეტის
საკრებულო და
გამგეობა
მუნიციპალიტეტის
ინფრასტრუქტურის
სამსახური
ადგილობრივი
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მუნიციპალიტეტის
საკრებულო

გარე განათების
რეაბილიტაცია

სასმელი წყლის
მილგაყვანილობის
სისტემის რეაბილიტაცია

მარნეულის
მუნიციპალიტეტის
სოფლები:
ყიზილაჯო,
შაუმიანი, მარეთი,
კაჩაგანი, სადახლო,
საბირქენდი,
თაზაკენდი,
შულავერი,
მარადისი, ხიხანი,
ქვემო სარალი,
ახკერპი,
ხანჯიგაზლო,
აღმამედლო,
წითელი ხიდი
მარნეულის
მუნიციპალიტეტში
არსებული
რუსთაველის, 26
მაისის, ახუნდოვის,
ნარიმანოვის,
აზიასლანოვის
ქუჩები

15 მარტი – 15
დეკემბერი

მარნეულის
მუნიციპალიტეტის
საკრებულო და
გამგეობა

ინფრასტრუქტურის
განვითარება

მოსახლეობისგან
მიღებული
უკუკავშირი

ინფრასტრუქტურის
განვითარება

მოსახლეობისგან
მიღებული
უკუკავშირი

მუნიციპალიტეტის
ინფრასტრუქტურის
სამსახური
ადგილობრივი
მუნიციპალიტეტის
საკრებულო

1 თებერვალი –
31 დეკემბერი

მარნეულის
მუნიციპალიტეტის
საკრებულო და
გამგეობა
მუნიციპალიტეტის
ინფრასტრუქტურის
სამსახური
ადგილობრივი
მუნიციპალიტეტის
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საკრებულო

მრავალსართულიანი
საცხოვრებელი
კორპუსების აშენება;

მარნეული

4 აგვისტო – 8
ნოემბერი

საკანალიზაციო ქსელის
მოწყობა/ რეაბილიტაცია

მარნეულის
მუნიციპალიტეტის
საკრებულო და
გამგეობა

მოსახლეობისგან
მიღებული
უკუკავშირი

მოსახლეობისგან
მიღებული
უკუკავშირი

მოსახლეობის
სოციალური
მდგომარეობის
გაუმჯობესება

კულტურის სახლის
სერვისებით
მოსარგებლე პირთა
რაოდენობა

მუნიციპალიტეტის
ინფრასტრუქტურის
სამსახური

კულტურის სახლის
რეაბილიტაცია

სოფელი წერაქვი;

ბუნებრივი აირით
მომარაგება

მარნეული

მარტიოქტომბერი

ადგილობრივი
მუნიციპალიტეტის
საკრებულო
მარნეულის
მუნიციპალიტეტის
საკრებულო და
გამგეობა
მუნიციპალიტეტის
ინფრასტრუქტურის
სამსახური
ადგილობრივი
მუნიციპალიტეტის
საკრებულო
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კონცეფციის ძირითადი მიმართულება: კულტურა და თვითმყოფადობა
სამოქმედო გეგმის
კომპონენტი/ამოც
ანა

ეროვნული
უმცირესობების
კულტურული
თვითმყოფადობის
შენარჩუნება

ღონისძიება/
პროგრამა

ინტერნაციონალური
ხელოვნების
განვითარების
ხელშეწყობა
(ფოლკლორის და
საესტრადო სიმღერების
მოძიება-დამუშავება)

ჩატარების ადგილი

დმანისი

განხორციელებ
ის ვადები

1 იანვარი – 31
დეკემბერი

პასუხისმგებელი
უწყება/
ორგანიზაცია,
პარტნიორი
უწყება/ორგანიზაცია
დმანისის
მუნიციპალიტეტის
საკრებულო,
მუნიციპალიტეტის
გამგეობა

პარტნიორი: ააიპ
,,დმანისის კულტურის
და ხელოვნების
ცენტრი“

ქართველი და ეროვნული
უმცირესობების წარმომაგენლებისთვის
სპეციალური პროგრამით
ხატვის, ხალხური
რეწვისა და გამოყენებითი
ხელოვნების შესწავლის
შეთავაზება სასწავლო
წლის მანძილზე
ქართული და
მრავალეთნიკური

დმანისი

1 იანვარი – 31
დეკემბერი

დმანისის
მუნიციპალიტეტის
საკრებულო,
მუნიციპალიტეტის
გამგეობა
პარტნიორი: ააიპ
,,დმანისის კულტურის
და ხელოვნების
ცენტრი“

მოსალოდნელი
შედეგები

შეფასების
ინდიკატორები

ეროვნული
უმცირესობების
კულტურული
ტრადიციების
შენარჩუნებაპოპულარიზაცია;
საზოგადოების
ინფორმირებულობა;
საერთო კულტურულ
სივრცეში
ინტეგრირება

პროგრამაში
ჩართულ
მონაწილეთა
რაოდენობა

ეროვნული
უმცირესობების
კულტურული
ტრადიციების
შენარჩუნებაპოპულარიზაცია;
საზოგადოების
ინფორმირებულობა;
საერთო კულტურულ
სივრცეში
ინტეგრირება

პროგრამაში
ჩართულ
მონაწილეთა
რაოდენობა
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ხელოვნების
განვითარების
ხელშეწყობის მიზნით

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

„დედის დღის“ აღნიშვნა
აზერბაიჯანელი დედების
მონაწილეობით

დმანისი

3 მარტი

დმანისის
მუნიციპალიტეტის
საკრებულო,
მუნიციპალიტეტის
გამგეობა

საერთო კულტურულ
სივრცეში
ინტეგრირება

პროგრამაში
ჩართულ
მონაწილეთა
რაოდენობა

კულტურული
მემკვიდრეობის და
თვითმყოფადობის
დაცვა;
ეროვნული
უმცირესობების
ფოლკლორის,
ტრადიციების და
ადათ-წესების
შენარჩუნების
ხელშეწყობა

დღესასწაულზე
მონაწილე
მხატვრული
კოლექტივების
რაოდენობა;
მონაწილეთა/მაყუ
რებელთა
რაოდენობა

პარტნიორი: ააიპ
,,დმანისის კულტურის
და ხელოვნების
ცენტრი“
სახალხო დღესასწაულის
– ,,ნოვრუზ ბაირამის"
აღნიშვნა

დმანისი

18 მარტი – 21
მარტი

დმანისის
მუნიციპალიტეტის
საკრებულო,
მუნიციპალიტეტის
გამგეობა
პარტნიორი: დმანისის
მუნიციპალიტეტის
გამგეობის განათლების,
კულტურის, სპორტისა
და ახალგაზრდულ
საქმეთა სამსახური
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სახალხო დღესასწაულის
– „დმანისობის“ აღნიშვნა

დმანისი

1 ოქტომბერი

დმანისის
მუნიციპალიტეტის
საკრებულო,
მუნიციპალიტეტის
გამგეობა

ღონისძიება "ნოვრუზ
ბაირამის" აღნიშვნა

რუსთავი

18 მარტი

რუსთავის მერია და
საკრებულო;
რუსთავის
აზერბაიჯანული
კულტურის ცენტრი

მარნეული
„ბაირამობის“დღესასწაუ
ლის აღნიშვნა

წალკის
მუნიციპალიტეტის
აზერბაიჯანული
სოფლების
(ა რსარვანი, თეჯისი,
ჩოლიანი)
მოსახლეობა

21 მარტი

წალკის
მუნიციპალიტეტის
გამგეობის განათლების,
კულტურის სპორტისა
და ახალგაზრდულ
საქმეთა სამსახური

მუნიციპალიტეტის
ქართველი და
არაქართველი მოსახლ
ეობის ინტეგრაცია;
ეროვნული
ფოლკლორის,
ტრადიციების,
სამზარეულოს
გაცნობა/
პოპულარიზაცია
კულტურული
მემკვიდრეობის და
თვითმყოფადობის
დაცვა;
ეროვნული
უმცირესობების
ფოლკლორის,
ტრადიციების და
და ადათ-წესების
შენარჩუნების
ხელშეწყობა

ღონისძიებაში
მონაწილეთა
რაოდენობა;
მაყურებელთა
რაოდენობა

ტოლერანტობის
სულისკვეთების
ხელშეწყობა;
მუნიციპალიტეტში
მცხოვრები
ეროვნული
უმცირესობების
კულტურის
შენარჩუნებისა და
განვითარების
ხელშეწყობა, მათი
კულტურის შესახებ

მონაწილეთა
რაოდენობა;
ღონისძიებაზე
დამსწრე
მოსახლეობა

დღესასწაულზე
მონაწილე
მხატვრული
კოლექტივების
რაოდენობა;
მონაწილეთა,
მაყურებელთა
რაოდენობა
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ცოდნის გაღრმავება
და პოპულარიზაცია

"ნოვრუზ ბაირამის"
დღესასწაულის აღნიშვნა

გარდაბანი

19-22 მარტი

გარდაბნის
მუნიციპალიტეტის
კულტურის,
განათლების, სპორტისა
და ახალგაზრდულ
საქმეთა სამსახური

"ნოვრუზ ბაირამის"
დღესასწაულის აღნიშვნა

მარნეული

21 მარტი

მარნეულის
მუნიციპალიტეტის
გამგეობა
მუნიციპალიტეტის
კულტურის, სპორტისა
და ახალგაზრდულ
საქმეთა სამსახური
მარნეულის
კულტურის ცენტრი

კულტურული
მემკვიდრეობის და
თვითმყოფადობის
დაცვა;
ეროვნული
უმცირესობების
ფოლკლორის,
ტრადიციების და
და ადათ-წესების
შენარჩუნების
ხელშეწყობა
კულტურული
მემკვიდრეობის და
თვითმყოფადობის
დაცვა;
ეროვნული
უმცირესობების
ფოლკლორის,
ტრადიციების და
და ადათ-წესების
შენარჩუნების
ხელშეწყობა

მონაწილეთა
რაოდენობა

მონაწილეთა
რაოდენობა

რაიონის
რესურსცენტრი
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პარტნიორი:
არასამთავრობო
ორგანიზაცია „ქვემო
ქართლის
საზოგადოებრივი
საინფორმაციო
ცენტრი“
„ნოვრუზ ბაირამისადმი“
მიძღვნილ
ღონისძიებებში
რეინტეგრაციის
საკითხებში სახელმწიფო
მინისტრის აპარატის
წარმომადგენლების
მონაწილეობა
სახალხო დღესასწაულის
– „ავასობის“ აღნიშვნა

მარნეული

მარტი

წალკის
მუნიციპალიტეტში
სომხური
მოსახლეობით
დასახლებული 13
სოფლის
წარმომადგენლები
(აიაზმა, ბურნაშეთი,
დარაქოვი, დაშბაში,
კუში, ნარდევანი,
ოზნი, ხაჩკოვი,
ჩივთქილისა,
კიზილკილისა,
თამალახარაბა,
ქაბური, აშკალა)

6 ოქტომბერი

რეინტეგრაციის
საკითხებში
საქართველოს
სახელმწიფო
მინისტრის აპარატი,
სამოქალაქო
ინტეგრაციის
სამმართველო
წალკის
მუნიციპალიტეტის
გამგეობის განათლების,
კულტურის სპორტისა
და ახალგაზრდულ
საქმეთა სამსახური

ეთნიკური
უმცირესობების
კულტურის
მხარდაჭერა/
ხელშეწყობა

ეთნიკური
უმცირესობების
კულტურის
მხარდაჭერა/
ხელშეწყობა

მიწვეული
სტუმრების,
მოსახლეობის
რაოდენობა;
მედიით
გადაცემული
სიუჟეტების
რაოდენობა
მიწვეული
სტუმრების,
მოსახლეობის
რაოდენობა;
მედიით
გადაცემული
სიუჟეტების
რაოდენობა
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დღესასწაულ
,,ქოსალარობ ის” აღნიშვნა

წინწყარო

14 აგვისტო

წინწყაროს
ტერიტორიული
ორგანო
თეთრიწყაროს
გამგეობის კულტურის
სამსახური

ეთნიკური
უმცირესობების
კულტურის
მხარდაჭერა/
ხელშეწყობა

სახალხო დღესასწაულ
„ტერიანობის“ აღნიშვნა

სოფელი განძა

ივნისი

ნინოწმინდის
მუნიციპალიტეტის
გამგეობა

ეთნიკური
უმცირესობების
კულტურის
მხარდაჭერა/
ხელშეწყობა

„დუხობორთა“ თემის
დღესასწაულის „თოვლთმოფენობ ის“
აღნიშვნა

სოფელი გორელოვკა

ოქტომბერი

ნინოწმინდის
მუნიციპალიტეტის
გამგეობა

ეთნიკური
უმცირესობების
კულტურის
მხარდაჭერა/
ხელშეწყობა

სახალხო დღესასწაულის
– „ჯივანობ ის“ აღნიშვნა

სოფელი კარწახი

ივნისი

ახალქალაქის
მუნიციპალიტეტის
გამგეობა

ეთნიკური
უმცირესობების
კულტურის
მხარდაჭერა/
ხელშეწყობა

მიწვეული
სტუმრების,
მოსახლეობის
რაოდენობა;
მედიით
გადაცემული
სიუჟეტების
რაოდენობა
მიწვეული
სტუმრების,
მოსახლეობის
რაოდენობა;
მედიით
გადაცემული
სიუჟეტების
რაოდენობა
მიწვეული
სტუმრების,
მოსახლეობის
რაოდენობა;
მედიით
გადაცემული
სიუჟეტების
რაოდენობა
მიწვეული
სტუმრების,
მოსახლეობის
რაოდენობა;
მედიით
გადაცემული
სიუჟეტების
რაოდენობა
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ასურელი ხალხის
სახალხო დღესასწაულის
"ხაბ-ნისანის" აღნიშვნა

გარდაბანი

1 აპრილი

გარდაბნის
მუნიციპალიტეტის
კულტურის,
განათლების, სპორტისა
და ახალგაზრდულ
საქმეთა სამსახური

ეთნიკური
უმცირესობების
კულტურის
მხარდაჭერა/
ხელშეწყობა

ფაშიზმზე გამარჯვების
დღისადმი მიძღვნილი
ღონისძიების ჩატარება

დმანისი

9 მაისი

დმანისის
მუნიციპალიტეტის
საკრებულო

მოსწავლე
ახალგზრდობისათვის
ქვეყნის ისტორიის
გაცნობა

მე-12 კლასელებისადმი
მიძღვნილი ღონისძიება
,,ბოლო ზარის“ ჩატარება

დმანისი

18 მაისი

დმანისის
მუნიციპალიტეტის
საკრებულო,
მუნიციპალიტეტის
გამგეობა

ქართველი და
აზერბაიჯანელი
მოსწავლე
ახალგაზრდობის
ინტეგრაცია

პარტნიორი: დმანისის
მუნიციპალიტეტის
გამგეობის განათლების,
კულტურის, სპორტისა
და ახალგაზრდულ
საქმეთა სამსახური

მიწვეული
სტუმრების,
მოსახლეობის
რაოდენობა;
მედიით
გადაცემული
სიუჟეტების
რაოდენობა
მონაწილეთა
რაოდენობა;
ღონისძიებაზე
დამსწრე
მოსახლეობა

მონაწილეთა
რაოდენობა;
საზეიმო
კონცერტზე
გამომსვლელთა და
მაყურებელთა
რაოდენობა
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ბავშვთა დაცვის
საერთაშორისო დღის
აღნიშვნა ეთნიკური
უმცირესობების
წარმომადგენელთა
მონაწილეობით

დმანისი

წალკის
მუნიციპალიტეტში
მცხოვრები ეროვნული
უმცირესობების
კულტურულ
ღონისძიებებში
მონაწილეობის მიღება

წალკა

გასვლითი კულტურული
ღონისძიებების
(კონცერტების,
გამოფენების) მოწყობა
ქართულენოვან
სოფლებში

თეთრიწყაროს
მუნიციპალიტეტის
სოფლები:
ასურეთი,
ჯორჯიაშვილი

1 ივნისი

1 იანვარი – 31
დეკემბერი

16 ივნისი
17 ივლისი

დმანისის
მუნიციპალიტეტის
საკრებულო,
მუნიციპალიტეტის
გამგეობა
პარტნიორი: დმანისის
მუნიციპალიტეტის
გამგეობის განათლების,
კულტურის, სპორტისა
და ახალგაზრდულ
საქმეთა სამსახური
წალკის
მუნიციპალიტეტის
გამგეობა
წალკის
მუნიციპალიტეტის
გამგეობის განათლების,
კულტურის სპორტისა
და ახალგაზრდულ
საქმეთა სამსახური
ტერიტორიული
ორგანოს რწმუნებული
თეთრიწყაროს
გამგეობის კულტურის
სამსახური

ქართველი და
აზერბაიჯანელი
მოსწავლე
ახალგაზრდობის
ინტეგრაცია

ღონისძიებაში
მონაწილე
ბავშვთა,
მასწავლებელთა
და დამსწრეთა
რაოდენობა

ქართველი და
აზერბაიჯანელი
მოსწავლე
ახალგაზრდობის
ინტეგრაცია

ღონისძიებაში
მონაწილე
ბავშვთა,
მასწავლებელთა
და დამსწრეთა
რაოდენობა

ქართველი და
აზერბაიჯანელი
მოსწავლე
ახალგაზრდობის
ინტეგრაცია

ღონისძიებაში
მონაწილე
ბავშვთა,
მასწავლებელთა
და დამსწრეთა
რაოდენობა
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ქართულენოვან და
არაქართულენოვან
სკოლებს შორის
თემატური კონფერენციის
მოწყობა

თეთრიწყარო
მანგლისი

ეროვნულ ბიბლიოთეკაში
ფონდებსა და არქივებში
დაცული ისტორიული,
ლიტერატურული და
სამეცნიერო მასალის
მოძიება და გამოფენა,
კონფერენციების მოწყობა

საქართველოს
პარლამენტის
ეროვნული
ბიბლიოთეკა

25 ოქტომბერი

თეთრიწყაროს და
მანგლისის საჯარო
სკოლები;
თეთრიწყაროს
მუნიციპლიტეტის
განათლების,
კულტურის,
სპორტისა და
ახალგაზრდულ
საქმეთა სამსახური

1 იანვარი - 31
დეკემბერი

საქართველოს
პარლამენტის
ეროვნული
ბიბლიოთეკა
რეინტეგრაციის
საკითხებში
საქართველოს
სახელმწიფო
მინისტრის აპარატი

ქართველი და
არაქართველი
მოსწავლე
ახალგაზრდობის
ინტეგრაციადამეგობრება

კონფერენციაში
მონაწილე
მოსწავლეების/
პედაგოგების და
მოწვეული
სტუმრების
რაოდენობა

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

ჩატარებული
ღონისძიებების
რაოდენობა;
მონაწილეთა
რაოდენობა;
მოძიებული
მასალა

სათვისტომოები,
არასამთავრობო
ორგანიზაციები
საქართველოს
კულტურისა და
ძეგლთა დაცვის და
საქართველოს
განათლებისა და
მეცნიერების
სამინისტროები
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ჰოლოკოსტის
მსხვერპლთა ხსოვნის
დღისადმი მიძღვნილი
გამოფენა. ჰოლოკოსტის
თემაზე ეროვნული
ბიბლიოთეკის საცავებში
დაცული წიგნების
წარმოდგენა

თბილისი,
საქართველოს
პარლამენტის
ეროვნული
ბიბლიოთეკა

27-28 იანვარი

საქართველოს
პარლამენტის
ეროვნული
ბიბლიოთეკის
საზოგადოებასთან
ურთიერთობისა და
კულტურის
პროგრამების
განყოფილება
პარტნიორი:
საქართველოს სახალხო
დამცველთან
არსებული
ტოლერანტობის
ცენტრი

ეროვნულ ბიბლიოთეკაში
ოკუპირებული ზონიდან,
კერძოდ, გალიდან
ჩამოსულ მოსწავლეებთან
შეხვედრა

თბილისი,
საქართველოს
პარლამენტის
ეროვნული
ბიბლიოთეკა

11-15
თებერვალი

საქართველოს
პარლამენტის
ეროვნული
ბიბლიოთეკის
საზოგადოებასთან
ურთიერთობისა და
კულტურის
პროგრამების
განყოფილება
პარტნიორი:
არასამთავრობო
ორგანიზაცია "ჰელფინგ
ჰენდი"

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

ჩატარებული
ღონისძიებების
რაოდენობა;
მონაწილეთა
რაოდენობა;
მოძიებული
მასალა

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

ჩატარებული
ღონისძიებების
რაოდენობა;
მონაწილეთა
რაოდენობა;
მოძიებული
მასალა
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ჩეჩენი და ინგუში ხალხის
დეპორტაციის 69
წლისთავისადმი
მიძღვნილი ხსოვნის
საღამოს გამართვა

აფხაზური ენის სასწავლო
პროგრამის
ელექტრონული ვერსიის
პრეზენტაცია. ეროვნულ
ბიბლიოთეკაში დაცული
აფხაზურენოვანი
წიგნების გამოფენა

თბილისი,
საქართველოს
პარლამენტის
ეროვნული
ბიბლიოთეკა

თბილისი

23 თებერვალი

27 თებერვალი

საქართველოს
პარლამენტის
ეროვნული
ბიბლიოთეკის
საზოგადოებასთან
ურთიერთობისა და
კულტურის
პროგრამების
განყოფილება
პარტნიორები:
კავკასიის ხალხთა
ინტეგრაციის ფონდი
და რეინტეგრაციის
საკითხებში
საქართველოს
სახელმწიფო
მინისტრის აპარატი
საქართველოს
პარლამენტის
ეროვნული
ბიბლიოთეკის
საზოგადოებასთან
ურთიერთობისა და
კულტურის
პროგრამების
განყოფილება

კავკასიელი ხალხების
ტრაგედიის ხსოვნა,
შემწყნარებლობის
სულისკვეთების
გაღრმავება

მოწვეული
სტუმრების
რაოდენობა,
მედიით
გადაცემული
სიუჟეტების
რაოდენობა

აფხაზური ენის
სწავლების
ხელშეწყობა;
კულტურის
შენარჩუნება და
პოპულარიზაცია

სასწავლო
პროგრამის
ელექტრონული
ვერსიის
გავრცელების
არეალი და
რაოდენობა

პარტნიორი:
აფხაზეთის
ავტონომიური
რესპუბლიკის
განათლებისა და
კულტურის

97

სამინისტრო

ჩერქეზული ენისა და
კულტურის დღის
აღსანიშნავად თბილისში
გამოცემული ჩერქეზულ
თემატიკაზე წიგნების
გამოფენის მოწყობა.
"ჩერქეზული
გზამკვლევის "
პრეზენტაციის მოწყობა

„ქურთული კულტურის
დღეები საქართველოში".
გამოფენის მოწყობა,
რომელიც ეძღვნება
ქურთული რადიოს
(პირველი
საზოგადოებრივი
რადიოს მაუწყებელი)
მუშაობის 35-ე წლისთავს,
ქურთულ სახალხო
თეატრსა და ანსამბლებს

თბილისი,
საქართველოს
პარლამენტის
ეროვნული
ბიბლიოთეკა

თბილისი,
საქართველოს
პარლამენტის
ეროვნული
ბიბლიოთეკა

14 მარტი

15-17 მარტი

საქართველოს
პარლამენტის
ეროვნული
ბიბლიოთეკის
საზოგადოებასთან
ურთიერთობისა და
კულტურის
პროგრამების
განყოფილება
პარტნიორი:
ჩერქეზული
(ადიღეური)
კულტურის ცენტრი
საქართველოს
პარლამენტის
ეროვნული
ბიბლიოთეკის
საზოგადოებასთან
ურთიერთობისა და
კულტურის
პროგრამების
განყოფილება

ეროვნული
უმცირესობების
კულტურის,
ისტორიის, ენისა და
რელიგიის შესახებ
საზოგადოების
ცოდნის გაღრმავება

ჩატარებული
ღონისძიებების
რაოდენობა;
მონაწილეთა
რაოდენობა;
მოძიებული
მასალა

ეროვნული
უმცირესობების
კულტურის,
ისტორიის, ენისა და
რელიგიის შესახებ
საზოგადოების
ცოდნის გაღრმავება

ჩატარებული
ღონისძიებების
რაოდენობა;
მონაწილეთა
რაოდენობა;
მოძიებული
მასალა

პარტნიორი: ქურთთა
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ახალგაზრდობის
კავშირი

„დედაენის დღისადმი“
მიძღვნილი ღონისძიების
ჩატარება ეროვნული
უმცირესობების
წარმომადგენლების
მონაწილეობით

მარნეული

14 აპრილი

მარნეულის
მუნიციპალიტეტის
გამგეობა
მარნეულის
მუნიციპალიტეტის
კულტურის, სპორტისა
და ახალგაზრდულ
საქმეთა სამსახური

სახელმწიფო ენის
ცოდნის გაღრმავება;
ეროვნული
უმცირესობების
წარმომადგენლების
ინტერესის
გაღრმავება ქართული
ენისა და
ლიტერატურის
მიმართ

ღონისძიებაში
მონაწილეთა,
ორგანიზატორთა
და
დამსწრეთა
რაოდენობა

მარნეულის
კულტურის ცენტრი
მარნეულის რაიონის
რესურსცენტრი
პარტნიორი:
არასამთავრობო
ორგანიზაცია „Care
International“

99

ქართული ენის
კვირეულის ჩატარება

რუსთავი

21-27
ოქტომბერი

მე-18 საჯარო სკოლა;
თვითმმართველ ქალაქ
რუსთავის მერია და
საკრებულო
ააიპ „რუსთავის
კულტურის ცენტრი“

პოეზიის საღამოს
ჩატარება:
ქართული პოეზიის
ნიმუშების ქართულ
ენაზე კითხვა, ასევე
აზერბაიჯანული
თარგმანების მხატვრული
კითხვა

რუსთავი

ბელარუსული
კულტურის დღეების
გამართვა საქართველოში

თბილისი,
საქართველოს
პარლამენტის
ეროვნული
ბიბლიოთეკა

17 იანვარი

18 აპრილი

მე-18 საჯარო სკოლა,
აზერბაიჯანული
სექტორი
თვითმმართველ ქალაქ
რუსთავის მერია და
საკრებულო
ააიპ „რუსთავის კულტურის ცენტრი“
საქართველოს
პარლამენტის
ეროვნული
ბიბლიოთეკის
საზოგადოებასთან
ურთიერთობისა და
კულტურის
პროგრამების
განყოფილება

სახელმწიფო ენის
ცოდნის გაღრმავება;
ეროვნული
უმცირესობების
წარმომადგენლების
ინტერესის
გაღრმავება ქართული
ენისა და
ლიტერატურის
მიმართ
ეროვნული
უმცირესობების
კულტურის,
ისტორიის, ენისა და
რელიგიის შესახებ
საზოგადოების
ცოდნის გაღრმავება

ღონისძიებაში
მონაწილეთა,
ორგანიზატორთა
და
დამსწრეთა
რაოდენობა

ეროვნული
უმცირესობების
კულტურის,
ისტორიის, ენისა და
რელიგიის შესახებ
საზოგადოების
ცოდნის გაღრმავება

ღონისძიებაში
მონაწილეთა,
მოწვეულ
სტუმართა,
დამსწრეთა
რაოდენობა

მონაწილეთა
რაოდენობა;
მოძიებული
მასალა
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ვიქტორ
ჰოვსეფიანისადმი
მიძღვნილი პოეზიის
დღე

სოფელი ეშტია

სექტემბერი

ნინოწმინდის
მუნიციპალიტეტის
გამგეობა

ეროვნული
უმცირესობების
კულტურის,
ისტორიის, ენისა და
რელიგიის შესახებ
საზოგადოების
ცოდნის გაღრმავება

ღონისძიებაში
მონაწილეთა,
მოწვეულ
სტუმართა,
მასწავლებელთა,
დამსწრეთა
რაოდენობა

ახალგაზრდობის
ფესტივალის ჩატარება

ნინოწმინდა

ივნისი

ნინოწმინდის
მუნიციპალიტეტის
გამგეობა

ეროვნული
უმცირესობების
კულტურის,
ისტორიის, ენისა და
რელიგიის შესახებ
საზოგადოების
ცოდნის გაღრმავება

ღონისძიებაში
მონაწილეთა,
მოწვეულ
სტუმართა,
დამსწრეთა
რაოდენობა

ეთნოგრაფიული
ფესტივალის –
„ჯავახეთის ხმების“
ჩატარება

ნინოწმინდა

ოქტომბერი

ნინოწმინდის
მუნიციპალიტეტის
გამგეობა

ეროვნული
უმცირესობების
კულტურის,
ისტორიის, ენისა და
რელიგიის შესახებ
საზოგადოების
ცოდნის გაღრმავება

ღონისძიებაში
მონაწილეთა,
მოწვეულ
სტუმართა,
დამსწრეთა
რაოდენობა

საქართველოს
დამოუკიდებლობის
დღის აღნიშვნა

ახალქალაქი
ახალციხე
ნინოწმინდა
ბორჯომი
ადიგენი
ასპინძა

26 მაისი

ახალქალაქის
მუნიციპალიტეტის
გამგეობა

ეროვნული
უმცირესობების
სამოქალაქო
ცნობიერების
ამაღლება

ღონისძიებებში
მონაწილე პირთა
რაოდენობა
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ტოლერანტობის დღის
აღნიშვნა

რუსთავი

16 ნოემბერი

მე-18 საჯარო სკოლა,
აზერბაიჯანული
სექტორი

ტოლერანტობის
სულისკვეთების
გაღრმავების
ხელშეწყობა

ღონისძიებებში
მონაწილე პირთა
რაოდენობა

ეროვნული
უმცირესობების
წარმომადგენლებისა
თვის ეროვნული
ცნობიერების
ამაღლებისა და
სამოქალაქო
ინტეგრაციის
ხელშეწყობა

ღონისძიებებში
მონაწილე პირთა
რაოდენობა

ეროვნული
უმცირესობების
კულტურის,
ისტორიის, ენისა და
რელიგიის შესახებ
საზოგადოების
ცოდნის გაღრმავება

ღონისძიებაში
მონაწილეთა,
მოწვეულ
სტუმართა,
დამსწრეთა
რაოდენობა

თვითმმართველ ქალაქ
რუსთავის მერია და
საკრებულო

აზერბაიჯანის
დამოუკიდებლობის
დღის აღნიშვნა

რუსთავი

27 მაისი

ააიპ „რუსთავის კულტურის ცენტრი“
მე-18 საჯარო სკოლა,
აზერბაიჯანული
სექტორი
თვითმმართველ ქალაქ
რუსთავის მერია და
საკრებულო

მხატვარ ჰაკობ
კონჯოიანის
დაბადებიდან 130
წლისთავის აღნიშვნა

ახალციხე

აგვისტო

ააიპ „რუსთავის
კულტურის ცენტრი“
ნინოწმინდის
მუნიციპალიტეტის
გამგეობა
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მხატვარ ვარდეკეს
სურენცის დაბადებიდან
153 წლის თავისადმი
მიძღვნილი ღონისძიების
ჩატარება

ახალციხე

მარტი

ნინოწმინდის
მუნიციპალიტეტის
გამგეობა

ეროვნული
უმცირესობების
კულტურის,
ისტორიის, ენისა და
რელიგიის შესახებ
საზოგადოების
ცოდნის გაღრმავება

ღონისძიებაში
მონაწილეთა,
მოწვეულ
სტუმართა,
დამსწრეთა
რაოდენობა

ახალციხეში
დაბადებული ცნობილი
სომეხი საზოგადო
მოღვაწეებისა და
მეცნიერებისადმი
მიძღვნილი ღონისძიების
ჩატარება

ახალციხე

სექტემბერი

ნინოწმინდის
მუნიციპალიტეტის
გამგეობა

ეროვნული
უმცირესობების
კულტურის,
ისტორიის, ენისა და
რელიგიის შესახებ
საზოგადოების
ცოდნის გაღრმავება

ღონისძიებაში
მონაწილეთა,
მოწვეულ
სტუმართა,
დამსწრეთა
რაოდენობა

პროფესიული თეატრის
განვითარების
ხელშეწყობის პროგრამა/
გამოჩენილი
აზერბაიჯანელი
მწერლის, ანარ რზიანის
საიუბილეო საღამოს
გამართვა და საზეიმო
მიღება

თბილისი

14 მარტი

საქართველოს
კულტურისა და
ძეგლთა დაცვის
სამინისტროს
ხელოვნებისა და
განათლების
დეპარტამენტი

ეროვნული
უმცირესობების
ლიტერატურული
ტრადიციების
შენარჩუნებაპოპულარიზაცია;
თანამედროვე
ლიტერატურულ
პროცესებში
ჩართულობა

საღამოზე
მიწვეული
სტუმრების
რაოდენობა;
მასმედიით
გაშუქება

საქართველოს
მწერალთა კავშირი
მ. თუმანიშვილის სახ.
კინომსახიობთა
თეატრი
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სომეხი პოეტის გაგიკ
დავთიანის ლექსების
კრებულის, „ღია ბარათის"
გამოცემა და პრეზენტაცია

თბილისი,
საქართველოს
კულტურისა და
ძეგლთა დაცვის
სამინისტრო

22 მარტი

საქართველოს
კულტურისა და
ძეგლთა დაცვის
სამინისტროს
ხელოვნებისა და
განათლების
დეპარტამენტი
მწერალთა კავშირი

კომპიუტერული
მეგათამაშების „ერთიანი
საქართველო"
წარმოდგენა (ქართულ სომხურ და ქართულაზერბაიჯანულ ენებზე)

შპს „აკასტუდიო"

15 აპრილი - 30
მაისი

გამოფენების, სახალხო
დღესასწაულების დროს
ეროვნული
უმცირესობების
წარმომადგენელთა
ნამუშევრების
წარმოდგენა

კახეთის რეგიონი

1 იანვარი - 31
დეკემბერი

გამომცემლობა „მერანი"
საქართველოს
კულტურისა და
ძეგლთა დაცვის
სამინისტრო,
ხელოვნებისა და
განათლების
დეპარტამენტი
შპს „აკასტუდიო"
კახეთის სამხარეო
ადმინისტრაცია;
კახეთის რეგიონის
მუნიციპალიტეტების
საკრებულოები და
გამგეობები;
მუნიციპალიტეტების
გამგეობათა
კულტურის
სამსახურები და
კულტურის ცენტრები,
ინფრასტრუქტურის
განვითარების

ეროვნული
უმცირესობების
ლიტერატურული
ტრადიციების
შენარჩუნებაპოპულარიზაცია;
თანამედროვე
ლიტერატურულ
პროცესებში
ჩართულობა

კრებულის
გამოცემა და
გავრცელებული
ეგზემპლარების
რაოდენობა

სამოქალაქო
ცნობიერების
ამაღლება

გავრცელებული
ეგზემპლარების
რაოდენობა

კულტურათაშორისი
დიალოგის
წარმართვა,
უმცირესობათა
ეროვნული
ტრადიციების
პოპულარიზაცია,
ეროვნული და
ეთნიკური
იდენტობის
შენარჩუნებაზე
ზრუნვა; ეროვნული
უმცირესობების
კულტურული

ღონისძიებებში
მონაწილე
ეროვნული
უმცირესობების
წარმომადგენელთა
რაოდენობა
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სამსახურები

სომხურ და
აზერბაიჯანულ ენებზე
რადიოსპექტაკლის
დადგმა, დისკებზე ჩაწერა

თბილისი

10 მარტი - 30
მარტი

საქართველოს
სპორტისა და
ახალგაზრდობის
საქმეთა სამინისტრო

ააიპ "შემოქმედებითი
გაერთიანება ლაბა"
ეროვნული
უმცირესობების
კულტურის,
ისტორიის,
ტრადიციების
შესახებ
საზოგადოების
ცოდნის გაღრმავება,
ინფორმირებულობა
ჩვენი ქვეყნის
პოლიტიკურსოციალურკულტურული

ეროვნულ უმცირესობათა
კულტურის ხელშეწყობის
პროგრამა.
გაზეთ
"სვობოდნაია გრუზიას"
გამოცემის ხელშეწყობა

გამოიცემა თბილისში

1 აპრილი - 31
დეკემბერი

საქართველოს
კულტურისა და
ძეგლთა დაცვის
სამინისტრო,
ხელოვნებისა და
განათლების
დეპარტამენტი

მემკვიდრეობის და
თვითმყოფადობის
დაცვა;
უმცირესობების
მუსიკალური
ხელოვნების
პოპულარიზაცია;
ახალგაზრდების
კულტურული
განვითარების
ხელშეწყობა; ნიჭიერი
ახალგაზრდების
გამოვლენა
ახალგაზრდების
მოტივირება,
შემოქმედებითი
უნარების
განვითარების
ხელშეწყობა

საზოგადოების
ინფორმირებულობა.
არაქართულენოვანი
მოსახლეობის
ინფორმირება
მიმდინარე
პოლიტიკურსაზოგადოებრივ
პროცესებზე

გავრცელებული
დისკების
რაოდენობა

გავრცელებული
ეგზემპლარების
რაოდენობა
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ვითარების შესახებ

ეროვნულ უმცირესობათა
კულტურის ხელშეწყობის
პროგრამა. გაზეთ
"გურჯისტანი ს"
გამოცემის ხელშეწყობა

გამოიცემა თბილისში

1 იანვარი - 30
დეკემბერი

საქართველოს
კულტურისა და
ძეგლთა დაცვის
სამინისტრო,
ხელოვნებისა და
განათლების
დეპარტამენტი
გამომცემლობა
"გურჯისტანი"

ეროვნულ უმცირესობათა
კულტურის ხელშეწყობის
პროგრამა. გაზეთ
"ვრასტანი ს" გამოცემის
ხელშეწყობა

გამოიცემა თბილისში

1 იანვარი - 30
დეკემბერი

საქართველოს
კულტურისა და
ძეგლთა დაცვის
სამინისტრო,
ხელოვნებისა და
განათლების
დეპარტამენტი
გამომცემლობა
"ვრასტანი"

არაქართულენოვანი
პრესის განვითარება,
ეროვნული
უმცირესობებით
კომპაქტურად
დასახლებულ
რეგიონებში
საზოგადოების
ინფორმირებულობა
ქვეყანაში არსებული
პოლიტიკურსოციალურკულტურული
მოვლენების შესახებ
არაქართულენოვანი
პრესის განვითარება,
ეროვნული
უმცირესობებით
კომპაქტურად
დასახლებულ
რეგიონებში
საზოგადოების
ინფორმირებულობა
ქვეყანაში არსებული
პოლიტიკურსოციალურ-

გავრცელებული
ეგზემპლარების
რაოდენობა

გავრცელებული
ეგზემპლარების
რაოდენობა
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კულტურული
მოვლენების შესახებ

ტოლერანტობის
სულისკვეთების
მხარდაჭერა,
კულტურათაშორის
ი დიალოგისა და
კავშირების
ხელშეწყობა

ფოლკლორის
საერთაშორისო
ფესტივალი

ახალქალაქი

ივლისი

ნინოწმინდის
მუნიციპალიტეტის
გამგეობა

ინტეგრაციული
პროცესების
გაღრმავება და
ეროვნული
უმცირესობების
კულტურული
მემკვიდრეობის დაცვა

მონაწილეების
რაოდენობა

მუსიკალური
ფესტივალის - ,,ერთი ცის
ქვეშ" ფარგლებში
ფოლკლორული მუსიკის
კონცერტის ორგანიზება.
ქვემო ქართლში
მცხოვრები ბავშვების
ნახატებისა და
ხელნაკეთი ნამუშევრების
გამოფენა

თბილისი

25 ოქტომბერი, 1
დღე

რეინტეგრაციის
საკითხებში
საქართველოს
სახელმწიფო
მინისტრის აპარატი,
სამოქალაქო
ინტეგრაციის
სამმართველო

ეროვნული
უმცირესობების
კულტურათაშორისი
დიალოგის
ხელშეწყობა.
მრავალეთნიკური
მოსახლეობის
კულტურული
ურთიერთობების
განვითარება და მათი
შემდგომი
ინტეგრირება
ქართულ
კულტურულ
სივრცეში

მონაწილე
ბავშვების
რაოდენობა;
დამსწრეთა
რაოდენობა

საქართველოს
სპორტისა და
ახალგაზრდობის
საქმეთა სამინისტრო.
ახალგაზრდობის
საქმეთა
დეპარტამენტი
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პარტნიორები:
ქვემო ქართლში და
სამცხე- ჯავახეთში
სახელმწიფო
მინისტრის
რწმუნებულები.
საქართველოს გაეროს
ასოციაცია (UNAG),
არასამთავრობო
ორგანიზაცია (UNION),
ქვემო ქართლის,
სამცხე-ჯავახეთის,
კახეთის
საკრებულოები
მუსიკალური
ფესტივალის - ,,ერთი ცის
ქვეშ" ფარგლებში
კლასიკური საორკესტრო
კონცერტის ორგანიზება,
ქვემო ქართლში
მცხოვრები ბავშვების
ნახატებისა და
ხელნაკეთი ნამუშევრების
გამოფენა

თბილისი

24 მაისი

რეინტეგრაციის
საკითხებში
საქართველოს
სახელმწიფო
მინისტრის აპარატი,
სამოქალაქო
ინტეგრაციის
სამმართველო
საქართველოს
კულტურისა და
ძეგლთა დაცვის
სამინისტრო,
ხელოვნებისა და
განათლების
დეპარტამენტი

ეროვნული
უმცირესობების
კულტურათაშორისი
დიალოგის
ხელშეწყობა.
მრავალეთნიკური
მოსახლეობის
კულტურული
ურთიერთობების
განვითარება და მათი
შემდგომი
ინტეგრირება
ქართულ
კულტურულ
სივრცეში

მონაწილე
ბავშვების
რაოდენობა;
დამსწრეთა
რაოდენობა
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გამოჩენილი სომეხი
საბავშვო მწერლის,
ღაზაროს აღაიანის სახლმუზეუმში მისი
დაბადების დღის
აღნიშვნა

სოფელი ბოლნისი

4 მაისი

ბოლნისის
მუნიციპალიტეტის
კულტურის, სპორტისა
და ახალგაზრდულ
საქმეთა სამსახური

სომხური
ლიტერატურისა და
კულტურის
პოპულარიზაცია

ღონისძიების
მედიაში გაშუქება
და სპეციალური
რეპორტაჟის
მომზადება

აზერბაიჯანული
ხელოვნების და
კულტურის
პოპულარიზაცია

ღონისძიების
მედიით გაშუქება
და სპეციალური
რეპორტაჟის
მომზადება
ადგილობრივი
ტელევიზიისთვის

სომხეთის მწერალთა
კავშირი
სომხეთის საელჩო
საქართველოში

ბოლნისის
მუნიციპალიტეტში
აზერბაიჯანული
კულტურის დღეების
ჩატარება

ბოლნისის
მუნიციპალიტეტის
დაბა თამარისი,
სოფლები: დარბაზი,
მამხუტი, მუშევანი,
ნახიდური, ცურტავი,
ჭაპალა, სამტრედო,
სავანეთი, ქვ.
ბოლნისი, სოფ.
ბოლნისი, ძვ. ქვეში

18 ივნისი

ბოლნისის
მუნიციპალიტეტის
კულტურის, სპორტისა
და ახალგაზრდულ
საქმეთა სამსახური
აზერბაიჯანის
რესპუბლიკის
კულტურის
სამინისტრო
აზერბაიჯანის
რესპუბლიკის საელჩო
საქართველოში

109

ბოლნისის
საერთაშორისო
ტურნირის ჩატარება
ძიუდოში (სომხეთიდან
და აზერბაიჯანიდან
მოწვეული
სპორტსმენების
მონაწილეობით)

ბოლნისი

16-17 მარტი

ბოლნისის
მუნიციპალიტეტის
საკრებულო და
გამგეობა
ააიპ „ბოლნისის
მუნიციპალიტეტის
სპორტულგამაჯანსაღებელი
კომპლექსი
საქართველოს
სპორტისა და
ახალგაზრდობის
საქმეთა სამინისტრო

ამიერკავკასიაში
მცხოვრებ ხალხთა
დამეგობრება;
ახალგაზრდებს შორის
ჯანსაღი ცხოვრების
წესის დამკვიდრება;
ამიერკავკასიაში
მცხოვრები
ახალგაზრდა
სპორტსმენების
დამეგობრება;
კონფლიქტების
რისკის შემცირება

საერთაშორისო
ტურნირში
მონაწილე
სპორტსმენთა,
მოწვეულ
სტუმართა და
გულშემატკივართა
რაოდენობა;
ღონისძიების
ბეჭდვითი მედიით
გაშუქება;
ადგილობრივი
ტელევიზიისთვის
სპეციალური
რეპორტაჟის
მომზადება

ამიერკავკასიაში
მცხოვრებ ხალხთა
კულტურულსპორტული
დაახლოება,
ნაციონალური
ტანისამოსის
რეკლამირება-ჩვენება

ამიერკავკასიაში
მცხოვრები
ახალგაზრდების
დამეგობრება,
კონფლიქტის
რისკების
შემცირება

აზერბაიჯანის
სპორტის სამინისტრო

ბოლნისელი და
დმანისელი
ახალგაზრდების
მონაწილეობა ქალაქ
ტაშირში (სომხეთის
რესპუბლიკა)
ახალგაზრდულ
ფესტივალზე, სადაც
ეწყობა ნახატებისა და
ფოტოსურათების
გამოფენა, სპორტული და
კულტურული

ქალაქი ტაშირი,
სომხეთი

20-26 ივნისი

სომხეთის სპორტის
სამინისტრო
სომხეთის
რეინტეგრაციისა და
ახალგაზრდულ
საქმეთა
სამინისტროები
ქალაქ ტაშირის
ადმინისტრაცია,
განათლების
განყოფილება
სომხეთის სპორტის
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ღონისძიებები

სამინისტრო
არასამთავრობო
ორგანიზაცია „ქ ვემო
ქართლის
საზოგადოებრივი
საინფორმაციო
ცენტრი“

ნიკო გომელაურის
ხსოვნისადმი მიძღვნილი
პოეზიის საღამო
ეროვნული
უმცირესობების
წარმომადგენლების
მონაწილეობით

მარნეული
(მარნეულის
კულტურის სახლი)

20 ნოემბერი

მარნეულის
მუნიციპალიტეტის
კულტურის სახლის
დირექცია
მარნეულის
მუნიციპალიტეტის
კულტურის, სპორტისა
და ახალგაზრდულ
საქმეთა სამსახური

ქართული
თანამედროვე
პოეზიის პოპულარი
ზაცია

ღონისძიებაში
მონაწილეთა,
მოწვეულ
სტუმართა,
მასწავლებელთა,
დამსწრეთა
რაოდენობა
ღონისძიების
მედიაში გაშუქება

აზერბაიჯანის
რესპუბლიკის
კულტურის
სამინისტრო და
აზერბაიჯანის
რესპუბლიკის საელჩო
საქართველოში
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მუსიკალური სკოლის
მოსწავლეთა ღია
კონცერტი „ქართული
მუსიკის საღამო“
არაქართველი ბავშვების
მონაწილეობით

მარნეულის
კულტურის ცენტრი

24 აპრილი

კულტურული
მემკვიდრეობის დაცვის
თანამედროვე
მიღწევებზე ლექციასემინარების ჩატარება
მოსწავლეებისთვის და
სტუდენტებისთვის;
არქეოლოგიური
სამუშაოების წარმოება
(ექსპედიციები)

მცხეთა

1- 31 მაისი

„რუსთავქალაქობა“

რუსთავი

ოქტომბერი

მარნეულის
მუნიციპალიტეტის
კულტურის, სპორტისა
და ახალგაზრდულ
საქმეთა სამსახური
აზერბაიჯანის
რესპუბლიკის
კულტურის
სამინისტრო და
აზერბაიჯანის
რესპუბლიკის საელჩო
საქართველოში
საქართველოს
სპორტისა და
ახალგაზრდულ
საქმეთა სამინისტრო

მე-18 საჯარო სკოლა,
აზერბაიჯანული
სექტორი

ამიერკავკასიაში
მცხოვრები
ახალგაზრდების
დამეგობრება,
კონფლიქტების
რისკის შემცირება

ღონისძიების
მედიაში გაშუქება
და სპეციალური
რეპორტაჟის
მომზადება

ახალგაზრდების
დაახლოებადამეგობრება;
კულტურული
მემკვიდრეობის დაცვა

ლექციებზე
დამსწრე
მსმენელთა
რაოდენობა

ეროვნული
უმცირესობის
თვითმყოფადობის
გამოვლენა

ჩართული
მოსახლეობის
რაოდენობა

თვითმმართველობა
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მრგვალი მაგიდის
ორგანიზება-ჩატარება
თემაზე "მესხების
რეინტეგრაცია ქართულ
საზოგადოებაში"

თბილისი,
საქართველოს
პარლამენტის
ეროვნული
ბიბლიოთეკა

დეკემბერი, 1
დღე

რეინტეგრაციის
საკითხებში
საქართველოს
სახელმწიფო
მინისტრის აპარატი,
სამოქალაქო
ინტეგრაციის
სამმართველო
საქართველოს
პარლამენტის
ეროვნული
ბიბლიოთეკა

მრგვალი მაგიდის
ორგანიზება-ჩატარება
თემაზე "თანამედროვე
კავკასია მსოფლიოს
გეოპოლიტიკურ
ჭრილში"

თბილისი,
საქართველოს
პარლამენტის
ეროვნული
ბიბლიოთეკა

აპრილი, 1 დღე

რეინტეგრაციის
საკითხებში
საქართველოს
სახელმწიფო
მინისტრის აპარატი,
სამოქალაქო
ინტეგრაციის
სამმართველო
საქართველოს
პარლამენტის
ეროვნული
ბიბლიოთეკა

საზოგადოების
ინფორმირებულობის
ზრდა მესხების
პრობლემატიკასთან
დაკავშირებით,
რეპატრიაციის
საკითხებში მათი
ცოდნის დონის
ამაღლება და
საზოგადოებაში მათი
რეინტეგრაციის
ხელშეწყობა

დამსწრე
საზოგადოების
რაოდენობა

ეროვნული
უმცირესობების
ახალგაზრდა
წარმომადგენლების
მეტი ჩართულობა
ქვეყანაში მიმდინარე
პროცესებში;
თანამედროვე
კავკასიაში მიმდინარე
მოვლენების შესახებ
ინფორმაციის
გაზიარება

დამსწრე
საზოგადოების
რაოდენობა
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სომეხი (ერევნიდან)
მხატვარი ბავშვების
ვიზიტი თბილისში.
შეხვედრა თბილისის
მერიის #1 სამხატვრო
სკოლის მოსწავლეებთან

თბილისი

თბილისის 98-ე საჯარო
სკოლის მოსწავლეების
ვიზიტი ერევანში.
შეხვედრა სომეხ
მოსწავლეებთან ერევნის
საგანმანათლებლო
კომპლექსში

ერევანი (სომხეთი)

საგანმანათლებლო
შემეცნებითი და
მასტერკლასის პროექტის
განხორციელება
ეროვნული
უმცირესობების
წარმომადგენელთა
მონაწილეობით
კინომოთხრობების
კონკურსის ჩატარება
„გადაიღე კინო
ფურცელზე“

25-30 მარტი

ქ. თბილისის მერიის #1
სამხატვრო სკოლა
ქ. თბილისის მერია

14 აპრილი

ერევნის მხითარ
სევასტეცის სახელობის
საგანმანათლებლო
კომპლექსი
თბილისის 98-–ე
საჯარო სკოლა

თბილისი

აპრილი/მაისი

თბილისი, მწერალთა
სახლი

ტარდება
ყოველთვიურად
, დაჯილდოება
ივნისის შუა
რიცხვებში

თბილისის მერია
ქ. თბილისის მერია

შპს „ხომლი“
ქ. თბილისის მერია

ქართველი და სომეხი
მოსწავლეების
დამეგობრება,
გამოცდილების
გაზიარება,
ნამუშევრების გაცნობა

ქართველი და სომეხი
მოსწავლეების
დამეგობრება.
ნამუშევრების
გაცნობა, ქართული
ენის პოპულარიზაცია

პროფესიული
უნარების
ამაღლება/განვითარებ
ა, ქართულ
საგანმანათლებლო
სივრცეში აქტიური
ჩართვა
ეროვნული
უმცირესობების
ჩართვა კულტურულ
ღონისძიებებში და
მათი ხედვის,
გრძნობებისა და
გამოცდილების
გაზიარება

მოსწავლეთა
შორის
ურთიერთობების
გაგრძელება;
მოსწავლეებს
შორის
ინტერაქცია,
ინფორმაციის
გაცვლა
მოსწავლეთა
შორის
ურთიერთობების
გაგრძელება;
მოსწავლეებს
შორის
ინტერაქცია,
ინფორმაციის
გაცვლა
პროექტში
მონაწილე
ეროვნული
უმცირესობების
წარმომადგენელთა
რაოდენობა

პროექტში
მონაწილე
ეროვნული
უმცირესობების
წარმომადგენელთა
რაოდენობა
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კონფერენცია თემაზე:
„საქართველო და ირანი:
უპრეცედენტო
ურთიერთობათა 20
წელი“

თბილისი

26 აპრილი

საქართველოს
მწერალთა კავშირი
ირანის რესპუბლიკის
კულტურის
განყოფილება

საქართველოსა და
ირანის ტრადიციული
ურთიერთობის
გაღრმავება და
კულტურული
მემკვიდრეობის
გაცვლა

ქ. თბილისის მერია

შეხვედრა საქართველოში
მცხოვრები
უმცირესობების
სათვისტომოებთან.
აღსანიშნავი
დღესასწაულების
ერთობლივად შერჩევა

საქართველოს
პარლამენტის
ეროვნული
ბიბლიოთეკა

კონფერენციის
ორგანიზება თემაზე
„ევროპული მენტალობა
XX საუკუნის დასაწყის ის
სომეხი პოეტების
შემოქმედებაში“

თბილისი,
საქართველოს
პარლამენტის
ეროვნული
ბიბლიოთეკა

20 მაისი

22 აპრილი

საქართველოს
პარლამენტის
ეროვნული
ბიბლიოთეკა
რეინტეგრაციის
საკითხებში
საქართველოს
სახელმწიფო
მინისტრის აპარატი
საქართველოს
პარლამენტის
ეროვნული
ბიბლიოთეკის
საზოგადოებასთან
ურთიერთობისა და
კულტურის
პროგრამების
განყოფილება
თბილისის სომეხთა
ასამბლეა
საქართველოში

კულტურათაშორისი
დიალოგისა და
კავშირების
ხელშეწყობა

ეროვნული/რელიგიუ
რი უმცირესობების
კულტურათაშორისი
დიალოგის
ხელშეწყობა; მათი
შემდგომი
ინტეგრირება ერთიან
სივრცეში;
ახალგაზრდა თაობის
განათლების დონის
ამაღლება რელიგიურ
საკითხებში

კონფერენციის
მოწყობა,
საქართველოში
მცხოვრები
ირანელების
დაინტერესება და
მათთვის
ქართული
კულტურის
გაცნობა
სათვისტომოების
რაოდენობა,
მონაწილეთა
ჩართულობა

დამსწრე
საზოგადოების
რაოდენობა;
მედიაში გაშუქება
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ახალგაზრდებისათვის
სამეცნიერო სიმპოზიუმის
ორგანიზება-ჩატარება
რელიგიურ საკითხზე:
”რელიგიათაშორისი
დიალოგი, როგორც
ქვეყნის ძლიერების
გარანტი”

თბილისი,
საქართველოს
პარლამენტის
ეროვნული
ბიბლიოთეკა

ნოემბერი

რეინტეგრაციის
საკითხებში
საქართველოს
სახელმწიფო
მინისტრის აპარატი,
სამოქალაქო
ინტეგრაციის
სამმართველო
საქართველოს
პარლამენტის
ეროვნული
ბიბლიოთეკა

ეროვნული/რელიგიუ
რი უმცირესობების
კულტურათაშორისი
დიალოგის
ხელშეწყობა; მათი
შემდგომი
ინტეგრირება ერთიან
სივრცეში;
ახალგაზრდა თაობის
განათლების დონის
ამაღლება რელიგიურ
საკითხებში

დამსწრე
საზოგადოების
რაოდენობა
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შემწყნარებლობისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის ეროვნული კონცეფციის შესრულების 2013 წლის სამოქმედო
გეგმის ჩამოყალიბების და განხორციელების პროცესის ხელშეწყობა, კოორდინირება, მონიტორინგი,
კორექტირება და ანგარიშგება

სამოქმედო გეგმის
კომპონენტი/ამოცანა

კონცეფციის და
სამოქმედო გეგმის
ეფექტური
განხორციელება

ღონისძიება/
პროგრამა

მივლინება ყვარლის
რაიონში, ადგილზე
არსებული პრობლემების
გაცნობა-შესწავლა

ჩატარები
ს ადგილი

კახეთის
რეგიონი,
ყვარლის
რაიონი

განხორციე
ლების
ვადები

მარტი, 1
დღე

პასუხისმგებელი
უწყება/ ორგანიზაცია,
პარტნიორი
უწყება/ორგანიზაცია
რეინტეგრაციის
საკითხებში
საქართველოს
სახელმწიფო მინისტრის
აპარატი
ადგილობრივი
თვითმმართველობა

მოსალოდნელი
შედეგები

ადგილობრივი
მოსახლეობის
პრობლემების
ინდენტიფიცირება,
მათი მოგვარების
ხელშეწყობა

შეფასების
ინდიკატორები

შემუშავებული
რეკომენდაციები
რეკომენდაციების
გამოყენება სამოქმედო
გეგმის
ჩამოყალიბებაში

კახეთის სამხარეო
ადმინისტრაცია
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მივლინება პანკისის
ხეობაში, ადგილობრივი
მოსახლეობის
პრობლემატიკის შესწავლა

კახეთის
რეგიონი,
პანკისის
ხეობა

აპრილი, 10
დღე

რეინტეგრაციის
საკითხებში
საქართველოს
სახელმწიფო მინისტრის
აპარატი

ადგილობრივი
მოსახლეობის
პრობლემების
ინდენტიფიცირება,
მათი გადაჭრის
ხელშეწყობა

შემუშავებული
რეკომენდაციები

ადგილობრივი
მოსახლეობის
პრობლემების
ინდენტიფიცირება,
მათი გადაჭრის
ხელშეწყობა

შემუშავებული
რეკომენდაციები

ადგილობრივი
თვითმმართველობა

რეკომენდაციების
გამოყენება სამოქმედო
გეგმის
ჩამოყალიბებაში

კახეთის სამხარეო
ადმინისტრაცია

კახეთის რეგიონში
ეროვნული
უმცირესობებით
კომპაქტურად
დასახლებულ სოფლებში
პრობლემატიკის
შესწავლა,
რეკომენდაციების
შემუშავება და
ღონისძიებების დაგეგმვა

კახეთის
რეგიონი

მაისდეკემბერი

რეინტეგრაციის
საკითხებში
საქართველოს
სახელმწიფო მინისტრის
აპარატი, სამოქალაქო
ინტეგრაციის
სამმართველო

რეკომენდაციების
გამოყენება სამოქმედო
გეგმის ჩამოყალიბების
პროცესში

ადგილობრივი
თვითმმართველობები

პარტნიორები:
კახეთის სამხარეო
ადმინისტრაცია,
თელავის, გურჯაანის,
ლაგოდეხისა და
ახმეტის
მუნიციპალიტეტები
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(1) სახელმწიფო
უწყებათაშორისი
კომისიის სხდომების
ორგანიზება და ჩატარება
(2) სახელმწიფო
უწყებათაშორისი
კომისიის წევრთათვის
საჭიროებების გამოკვლევა

საქართვე
ლოს
მასშტაბით

იანვარდეკემბერი

რეინტეგრაციის
საკითხებში
საქართველოს
სახელმწიფო მინისტრის
აპარატი,
სამოქალაქო
ინტეგრაციის
სამმართველო
სახელმწიფო
უწყებათაშორისი
კომისიის
შემადგენლობაში
შემავალი
დაწესებულებები,
უწყებები,
ორგანიზაციები

შემწყნარებლობისა
და სამოქალაქო
ინტეგრაციის
ეროვნული
კონცეფციის
შესრულების
კოორდინირება და
ხელშეწყობა

სამუშაო პროცესის
ეფექტურობის გაზრდა

ქვეყნის რეგიონებში
სახელმწიფო
რწმუნებულების გუბერნატორების
ადმინისტრაციები
პარტნიორები:
ადგილობრივი
თვითმმართველობის
ორგანოები;
საერთაშორისო
ორგანიზაციები
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შემწყნარებლობისა და
სამოქალაქო ინტეგრაციის
ეროვნული კონცეფციისა
და სამოქმედო გეგმის
შესრულების 2009-2013 წწ.
ანალიტიკური
ანგარიშის/შეფასების
მომზადება

თბილისი

მაისდეკემბერი

რეინტეგრაციის
საკითხებში
საქართველოს
სახელმწიფო მინისტრის
აპარატი
ექსპერტთა ჯგუფი

სამინისტროს
მუშაობის
გაუმჯობესება და
ეფექტურობის
გაზრდა; განვლილი
მუშაობის შედეგების
გამოვლენა და
შეფასება

ანგარიშის და
სამოქმედო გეგმის
დოკუმენტები

სამინისტროს
მუშაობის
გაუმჯობესება და
ეფექტურობის
გაზრდა; განვლილი
მუშაობის შედეგების
გამოვლენა და
შეფასება

ანგარიშის დოკუმენტი

დოკუმენტების
ფართო
საზოგადოებისთვის
წარდგენა

კონფერენციაში
მონაწილეთა
რაოდენობა

უწყებათაშორისი
კომისია
შემწყნარებლობისა და
სამოქალაქო ინტეგრაციის
ეროვნული კონცეფციისა
და სამოქმედო გეგმის
შესრულების 2012 წლის
ანგარიშის მომზადება და
დამტკიცება

თბილისი

აპრილმაისი

რეინტეგრაციის
საკითხებში
საქართველოს
სახელმწიფო მინისტრის
აპარატი
ექსპერტთა ჯგუფი
უწყებათაშორისი
კომისია

კონფერენციის ჩატარება,
სადაც წარდგენილი იქნება
ეროვნული კონცეფციის
2012 წლის სამოქმედო
გეგმის შესრულების
ანგარიში და 2013 წლის
სამოქმედო გეგმა

თბილისი

მაისი

რეინტეგრაციის
საკითხებში
საქართველოს
სახელმწიფო მინისტრის
აპარატი

მონაწილეებისგან
მიღებული
უკუკავშირი
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სასწავლო ვიზიტი
ესტონეთში
უმცირესობების
ინტეგრაციის საკითხებში
გამოცდილების
გაზიარების მიზნით

ესტონეთი,
ტალინი

სექტემბერი,
3 დღე

რეინტეგრაციის
საკითხებში
საქართველოს
სახელმწიფო მინისტრის
აპარატი, სამოქალაქო
ინტეგრაციის
სამმართველო
საქართველოს საელჩო
ესტონეთში

სახელმწიფო
მინისტრის აპარატის
თანამშრომლებისა
და უწყებათაშორისი
კომისიის წევრების
გამოცდილებისა და
ცოდნის გაზრდა
სტრატეგიული
დოკუმენტის შექმნის
საკითხებში

ვიზიტის შედეგების
გაზიარება

პარტნიორი: ესტონეთის
დიპლომატიური სკოლა
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