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კ
ულ ტუ რულ და შე მოქ მე დე ბით ცხოვ რე ბა ში შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო

ბის მქო ნე პირ თა თა ნა ბა რი მო ნა წი ლე ო ბის უზ რუნ ველ ყო ფის გზამ კ ვ ლე ვი  

სა ქარ თ ვე ლოს კულ ტუ რი სა და ძეგ ლ თა დაც ვის სა მი ნის ტ როს მი ერ მომ ზად და. წი ნამ

დე ბა რე დო კუ მენ ტი მიზ ნად ისა ხავს კონ ცეპ ტუ ა ლუ რი ჩარ ჩო სა და მე ქა ნიზ მე ბის შექ მ ნას, 

რაც ხელს შე უწყობს შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბის პირ თა სხვა თა თა ნას წო რად ჩარ თუ

ლო ბას სა ზო გა დო ე ბის კულ ტუ რულ ცხოვ რე ბა ში. 

გზამ კ ვ ლე ვი წარ მოგ ვიდ გენს იმ გა მოწ ვე ვებს, რომ ლე ბიც კულ ტუ რის ხელ მი საწ ვ დო მო ბის 

კუთხით არ სე ბობს და შე სა ბა მის სა მოქ მე დო გეგ მას იმ აქ ტი ვო ბა თა ჩა მო ნათ ვა ლით, რო

მელ თა გან ხორ ცი ე ლე ბა საც სა მი ნის ტ რო 20172018 წლებ ში შე სა ბა მის უწყე ბებ თან (შრომის, 

ჯან მ რ თე ლო ბი სა და სო ცი ა ლუ რი დაც ვის სა მი ნის ტ რო, გა ნათ ლე ბი სა და მეც ნი ე რე ბის სა მი

ნის ტ რო და ა.შ.) თა ნამ შ რომ ლო ბით გეგ მავს. 

ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი სა მოქ მე დო გეგ მით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი აქ ტი ვო ბე ბი და ი გეგ მა სა ქარ თ ვე

ლოს კულ ტუ რი სა და ძეგ ლ თა დაც ვის სა მი ნის ტ როს მი ერ, სხვა დას ხ ვა უწყე ბის, შშმ პირ თა 

სა კითხებ ზე მო მუ შა ვე ად გი ლობ რი ვი თუ სა ერ თა შო რი სო არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ის, 

შშმ ბავ შ ვ თა მშო ბელ თა გა ერ თი ა ნე ბი სა და, უშუ ა ლოდ, შშმ პირ თა  ჩარ თუ ლო ბით. 

აღ ნიშ ნულ აქ ტი ვო ბა თა გან ხორ ცი ე ლე ბა გზამ კ ვ ლევ ში იდენ ტი ფი ცი რე ბუ ლი სხვა დას ხ ვა 

სამ თავ რო ბო უწყე ბის ერ თი ან და კო ორ დი ნი რე ბულ მიდ გო მას მო ითხოვს. 

დასაწყისი სარჩევი
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მ
სოფ ლიო ბან კის მო ნა ცე მე ბით1, შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბე ბის მქო

ნე პი რე ბი (შემდგომში, შშმ პი რე ბი) დღე ვან დე ლი მსოფ ლი ოს მო სახ

ლე ო ბის 15%ს  შე ად გე ნენ. სა ქარ თ ვე ლო ში, სა ქარ თ ვე ლოს შრო მის, 

ჯან მ რ თე ლო ბი სა და სო ცი ა ლუ რი დაც ვის სა მი ნის ტ როს ინ ფორ მა ცი ით, 2015 

წლი სათ ვის რე გის ტ რი რე ბუ ლი იყო სა ხელ მ წი ფო სო ცი ა ლუ რი დახ მა რე ბის 

მიმ ღე ბი 125 004 შშმ პი რი2, რაც სა ქარ თ ვე ლოს სა ერ თო მო სახ ლე ო ბის (3 

729.5) და ახ ლო ე ბით 3% ია3.

2006 წელს, შშმ პირ თა უფ ლე ბე ბის შე სა ხებ გა ე როს კონ ვენ ცი ის მი ღე ბის 

შემ დეგ, რო მელ ზე ხელ მომ წერ მა ქვეყ ნებ მაც აიღეს ვალ დე ბუ ლე ბა, ხე ლი 

შე უწყონ და უზ რუნ ველ ყონ შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბე ბის მქო ნე პირ თა 

თა ნა ბა რი უფ ლე ბე ბი სა და ძი რი თა დი თა ვი სუფ ლე ბე ბის რე ა ლი ზე ბა სა და 

დაც ვას, 2015 წელს, გა ე როს 193 წევ რ მა ქვე ყა ნამ მდგრა დი მო მავ ლის უზ

რუნ ველ სა ყო ფად მი ღე ბულ „ახალ გლო ბა ლურ დღის წეს რიგ ში4“ მდგრა დი 

გან ვი თა რე ბის სამ ურ თი ერ თ და კავ ში რე ბულ ელე მენტს შო რის, ეკო ნო მი

კურ ზრდა სა და გა რე მოს დაც ვას თან ერ თად, სო ცი ა ლუ რი ინ კ ლუ ზია გან

საზღ ვ რა. სო ცი ა ლუ რი ინ კ ლუ ზი ის მი საღ წე ვად, სხვა მოწყ ვ ლად ჯგუ ფებ თან 

ერ თად, მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია შშმ პირ თა დაც ვა დის კ რი მი ნა ცი ი სა და უთა ნას

1 Disability overview, მოძიებულია 2016 წლის 26 დეკემბერს, http://www.worldbank.org/: http://www.worldbank.org/en/topic/disability/overview

2 ინფორმაცია მოძიებუ ლია საჯარო მომსახურების სააგენტოს ვებგვერდზე 2017 წლის 17 მაისს: http://ssa.gov.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=1238

3 აღსანიშნავია, რომ მოწოდებული მონაცემები ასახავს შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე, სახელმწიფო გასაცემლების მიმღებ ბენეფიციართა რაოდენობას მთელი 

საქართველოს მასშტაბით. აქვე უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ დღევანდელი მონაცემებით შშმ პირთა ოდენობას სახელმწიფო აღრიცხავს სოციალური პაკეტით მოსარგებლე 

პირთა რაოდენობის მიხედვით.

4 http://www.ungeorgia.ge/geo/sutainable_development_goals#.WGB41N96M9, მოძიებულია 2016 წლის 25 დეკემბერს. 

წო რო ბი სა გან და მათ თ ვის და მო უ კი დებ ლად ცხოვ რე ბის პი რო ბე ბის შექ მ ნა.

სხვა დას ხ ვა ქვეყ ნის გა მოც დი ლე ბა აჩ ვე ნებს შშმ პი რე ბი სათ ვის ინ კ ლუ ზი

უ რი გა ნათ ლე ბის, შრო მი სა და და საქ მე ბის ხელ შეწყო ბის მნიშ ვ ნე ლო ბას, 

რაც თა ვის მხრივ წარ მო ად გენს პი რო ბას შშმ პი რე ბი სათ ვის თვით რე ა ლი

ზე ბის, პი როვ ნუ ლი გან ვი თა რე ბი სა და სა ზო გა დო ებ რივ ცხოვ რე ბა ში ჩარ

თუ ლო ბის უზ რუნ ველ სა ყო ფად. 

აქე დან გა მომ დი ნა რე, გან სა კუთ რე ბულ მნიშ ვ ნე ლო ბას იძენს შეზღუ დუ

ლი შე საძ ლებ ლო ბე ბის მქო ნე პირ თა სა ზო გა დო ებ რივ ცხოვ რე ბა ში ჩარ თ

ვა, რაც, თა ვის მხრივ, კულ ტუ რულ ცხოვ რე ბა ში ჩარ თ ვა საც გუ ლის ხ მობს. 

შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბე ბის მქო ნე პი რე ბის კულ ტუ რულ ცხოვ რე ბა ში 

თა ნა ბა რი მო ნა წი ლე ო ბა მა თი არამ ხო

ლოდ რო გორც ადა მი ან თა უნი ვერ სა ლუ

რი და ფუნ და მენ ტუ რი უფ ლე ბა ა, არა მედ, 

კულ ტუ რუ ლი თვით გა მო ხატ ვის მრა ვალ

ფე როვ ნე ბის გან ვი თა რე ბი სა და დაც ვის 

გა რან ტი ცა ა.  

შესავალი

დასაწყისი სარჩევი

http://www.ungeorgia.ge/geo/sutainable_development_goals#.WJAkRVN96M8
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http://www.ungeorgia.ge/geo/sutainable_development_goals%23.WG-B41N96M9
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1. სა კა ნონ მ დებ ლო ჩარ ჩო

5  აღნიშნული კონვენციის ძალაში შესვლის თარიღია: 12/04/2014

„ყოველ ადა მი ანს აქვს უფ ლე ბა, თა ვი სუფ ლად მო ნა წი ლე ობ დეს 

სა ზო გა დო ე ბის კულ ტუ რულ ცხოვ რე ბა ში, ტკბე ბო დეს ხე ლოვ ნე ბით, 

მო ნა წი ლე ობ დეს მეც ნი ე რულ პროგ რეს ში და სარ გებ ლობ დეს მი სი 

სი კე თით“.

(გაეროს ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა 

სა ყო ველ თაო დეკ ლა რა ცი ა, მუხ ლი 27, 1948 წ.)

შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბის მქო ნე პირ თა თა ნა ბა რი მო ნა წი ლე ო ბის უზ

რუნ ველ ყო ფა სა ზო გა დო ე ბის კულ ტუ რულ ცხოვ რე ბა ში სა ხელ მ წი ფოს ერ

თ ერთ პრი ო რი ტე ტულ მი მარ თუ ლე ბას წარ მო ად გენს. ამ მხრივ, სა ხელ

მ წი ფო პო ლი ტი კის სა ფუძ ველს გან საზღ ვ რავს რო გორც სა ქარ თ ვე ლოს 

მოქ მე დი კა ნონ მ დებ ლო ბა, ისე  ის სა ერ თა შო რი სო აქ ტე ბი და ხელ შეკ რუ

ლე ბე ბი, რომ ლებ ზეც სა ქარ თ ვე ლოს აქვს ხე ლი მო წე რი ლი, და სხვა ოფი

ცი ა ლუ რი დო კუ მენ ტა ცი ა. კერ ძოდ, 

• სა ქარ თ ვე ლოს კონ ს ტი ტუ ცი ა, მუხ ლი 34

 სა ხელ მ წი ფო ხელს უწყობს კულ ტუ რის გან ვი თა რე ბას, კულ ტუ რულ 

ცხოვ რე ბა ში მო ქა ლა ქე თა შე უზღუ დავ მო ნა წი ლე ო ბას, კულ ტუ რუ ლი 

თვით მ ყო ფო ბის გა მოვ ლი ნე ბა სა და გამ დიდ რე ბას, ეროვ ნულ და ზო

გად სა კა ცობ რიო ღი რე ბუ ლე ბა თა აღი ა რე ბას და სა ერ თა შო რი სო კულ

ტუ რულ ურ თი ერ თო ბა თა გაღ რ მა ვე ბას. 

• 2013 წლის 26 დე კემ ბერს სა ქარ თ ვე ლოს პარ ლა მენ ტის მი ერ რა ტი ფი ცი

რე ბუ ლი გა ე როს 2006 წლის 13 დე კემ ბ რის „შეზღუდული შე საძ ლებ ლო

ბე ბის მქო ნე პირ თა უფ ლე ბე ბის5 კონ ვენ ცი ა“ სა ქარ თ ვე ლოს ავალ დე ბუ

ლებს, აღი ა როს შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბის მქო ნე პირ თა უფ ლე ბა, 

მო ნა წი ლე ო ბა მი ი ღონ კულ ტუ რულ ცხოვ რე ბა ში სხვე ბის თა ნაბ რად და 

მი ი ღოს ყვე ლა სა თა ნა დო ზო მა, რა თა შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბე ბის 

მქო ნე პი რებს მი ე ცეთ შე მოქ მე დე ბი თი, არ ტის ტუ ლი, ინ ტე ლექ ტუ ა ლუ რი 

პო ტენ ცი ა ლის გან ვი თა რე ბი სა და გა მო ხატ ვის სა შუ ა ლე ბა, რაც არა მხო

ლოდ ამ პირ თა სარ გებ ლო ბას, არა მედ, მთე ლი სა ზო გა დო ე ბის გამ დიდ

რე ბა საც ემ სა ხუ რე ბა (კონვენციის 30ე მუხ ლი).

• სა ქარ თ ვე ლოს კა ნო ნი „კულტურის შე სა ხებ“: 

 მუხ ლი 4. კულ ტუ რუ ლი მოღ ვა წე ო ბის პრინ ცი პე ბი

ე) ქვე პუნ ქ ტი: კულ ტუ რუ ლი და შე მოქ მე დე ბი თი მოღ ვა წე ო ბის ხელ მი

საწ ვ დო მო ბა და სა ჯა რო ო ბის შე უზღუდ ვე ლო ბა;

 მუხ ლი 8. შე მოქ მე დე ბი თი მოღ ვა წე ო ბის უფ ლე ბა

ყო ველ ადა მი ანს აქვს ნე ბის მი ე რი სა ხის შე მოქ მე დე ბი თი მოღ ვა წე ო ბის 

უფ ლე ბა თა ვი სი ინ ტე რე სე ბი სა და უნა რის შე სა ბა მი სად.

 მუხ ლი 11. კულ ტუ რუ ლი ფა სე უ ლო ბე ბით სარ გებ ლო ბის უფ ლე ბა

ყო ველ ადა მი ანს უფ ლე

ბა აქვს ეზი ა როს კულ

ტუ რულ ფა სე უ ლო ბებს, 

ისარ გებ ლოს სა ხელ მ წი ფო 

ბიბ ლი ო თე კე ბის, მუ ზე უ მე

ბის, არ ქი ვე ბის ფონ დე ბით, 

კულ ტუ რუ ლი მოღ ვა წე ო ბის 

სხვა შე სა ბა მი სი მა სა ლე ბით 

კა ნონ მ დებ ლო ბის ფარ გ

ლებ ში.

დასაწყისი სარჩევი
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• შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ

ლო ბის მქო ნე პირ თა უფ ლე

ბე ბის რე ა ლი ზა ცი ა,  მათ თ ვის 

ხელ საყ რე ლი პი რო ბე ბის შექ

მ ნა სრულ ფა სო ვა ნი ცხოვ

რე ბი სა და სა ზო გა დო ე ბის 

ეკო ნო მი კურ თუ პო ლი ტი კურ 

საქ მი ა ნო ბა ში მო ნა წი ლე ო

ბი სათ ვის, რე გუ ლირ დე ბა სა

ქარ თ ვე ლოს 2001 წლის კა ნო ნით „შეზღუდული შე საძ ლებ ლო ბის მქო ნე 

პირ თა სო ცი ა ლუ რი დაც ვის შე სა ხებ“ (N 75611ს). თუმ ცა, პირ ვე ლად, და

მო უ კი დე ბე ლი სა ქარ თ ვე ლოს ის ტო რი ა ში კა ნო ნი შეზღუ დუ ლი შე საძ

ლებ ლო ბის მქო ნე პი რებ თან და კავ ში რე ბით მი ღე ბუ ლი იქ ნა 1995 წლის 

14 ივ ნისს, სა ხელ წო დე ბით „ინვალიდთა სო ცი ა ლუ რი დაც ვის შე სა ხებ“, 

რო მელ შიც 2001 წლის 20 ივ ნისს შე ტა ნი ლი იქ ნა ცვლი ლე ბა და ამა ვე კა

ნონ სა და ყვე ლა კა ნონ ქ ვემ დე ბა რე აქ ტ ში სიტყ ვა „ინვალიდი“ შე იც ვა ლა 

სიტყ ვე ბით „შეზღუდული შე საძ ლებ ლო ბე ბის მქო ნე პი რი“. 

• არა ერ თი ამო ცა ნაა გან საზღ ვ რუ ლი ქვეყ ნის კულ ტუ რულ ცხოვ რე ბა ში 

შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბე ბის მქო ნე პირ თა სრულ ფა სო ვა ნი ინ ტეგ რა

ცი ი სათ ვის სა ქარ თ ვე ლოს კულ ტუ რი სა და ძეგ ლ თა დაც ვის სა მი ნის ტ როს 

მი ერ შე მუ შა ვე ბუ ლი და სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბის მი ერ 2016 წლის 1 ივ

ლისს დამ ტ კი ცე ბუ ლი გრძელ ვა დი ა ნი დო კუ მენ ტის, „კულტურის სტრა ტე

გია 2025“ის მე ო რე სტრა ტე გი ულ მი მარ თუ ლე ბა ში: „კულტურაზე წვდო მა 

და კულ ტუ რუ ლი მრა ვალ ფე როვ ნე ბა6“. კერძოდ,  

 შშმ პი რე ბი სათ ვის შე ღა ვა თე ბის მე ქა ნიზ მე ბის შე მუ შა ვე ბა კულ ტუ რის 

6  კულტურის სტრატეგია 2025, საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო, 2016, გვ. 1617

7  იგულისხმება ისეთი სპეციალობები, როგორიცაა მაგ.; კულტურისა და ხელოვნების მენეჯმენტი და სხვ. 

8 თანამედროვე ციფრული ტექნიკისთვის (მაგ. კომპიუტერი, ტაბლეტი, სმარტფონი და ა.შ.) შექმნილი სხვადასხვა სახის პროგრამა, რომელთა გამოყენებაც შესაძლებელია 

როგორც სამუშაოდ, ისე საგანმანათლებლოშემეცნებითი და გასართობი მიზნებით.

სპე ცი ა ლო ბებ ზე7 სწავ ლის ხელ მი საწ ვ დო მო ბის მიზ ნით; 

 კულ ტუ რის და წე სე ბუ ლე ბე ბი სა და ორ გა ნი ზა ცი ე ბის, კერ ძო სტრუქ ტუ

რე ბის მხარ და ჭე რა  და წა ხა ლი სე ბა, მათ შო რის, სა კა ნონ მ დებ ლო დო

ნე ზე, შშმ პი რე ბის თ ვის შე ღა ვა თი ა ნი პი რო ბე ბის (მაგ. ბი ლე თის და ბა

ლი ფა სი, თა ვი სუ ფა ლი შეს ვ ლა, ღია კა რის დღე და სხვ.)  შე თა ვა ზე ბი სა 

და მა თი და საქ მე ბის მიზ ნით; 

 კულ ტუ რის ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რის ხელ მი საწ ვ დო მო ბის უზ რუნ ველ ყო ფა 

შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბე ბის მქო ნე (შშმ) პი რე ბის თ ვის, არ სე ბუ ლი 

და მშე ნე ბა რე კულ ტუ რის ობი ექ ტე ბის მათ სა ჭი რო ე ბებ თან ადაპ ტა ცი ის 

გზით; 

 კულ ტუ რის და წე სე ბუ ლე ბე ბი სა და ორ გა ნი ზა ცი ე ბის კად რე ბის გა დამ

ზა დე ბა შშმ პი რებ თან ურ თი ერ თო ბის თ ვის სა ჭი რო უნა რე ბის გან ვი თა

რე ბის მიზ ნით; 

 კულ ტუ რის და წე სე ბუ ლე ბე ბი სა და ორ გა ნი ზა ცი ე ბის ხელ შეწყო ბა შშმ პი

რე ბის ადაპ ტი რე ბუ ლი პროგ რა მე ბი თა და მა სა ლე ბით (აუდიოწიგნები, 

ბრა ი ლის შრიფ ტით და ბეჭ დი ლი წიგ ნე ბი, სურ დო თარ გ მა ნი, სუბ ტიტ

რე ბი, ინ ტერ ნეტ და ციფ რუ ლი აპ ლი კა ცი ე ბი8 და ა.შ.) უზ რუნ ველ ყო ფის 

მიზ ნით; 

 შშმ პი რე ბის კულ ტუ რი სა და პრო ფე სი

ულ სა ხე ლოვ ნე ბო გა ნათ ლე ბა ში ჩარ

თუ ლო ბის ხელ შეწყო ბა, შე სა ბა მი სი 

სა კა ნონ მ დებ ლო მა რე გუ ლი რე ბე ლი 

მე ქა ნიზ მე ბი სა და ადაპ ტი რე ბუ ლი 

გა რე მოს და პროგ რა მე ბის შექ მ ნის 

მხარ და ჭე რით;). 

დასაწყისი სარჩევი



7

გარ და ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი კა ნო ნე ბი სა და 

დო კუ მენ ტი სა, სა ზო გა დო ე ბის კულ ტუ რულ 

ცხოვ რე ბა ში შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბის 

მქო ნე პირ თა თა ნა ბარ მო ნა წი ლე ო ბას  სა

მარ თ ლებ რი ვად უზ რუნ ველ ჰ ყოფს სა ქარ

თ ვე ლოს მთავ რო ბის 2014 წლის 6 იან

ვ რის დად გე ნი ლე ბა N 41 „შეზღუდული 

შე საძ ლებ ლო ბის მქო ნე პი

რე ბი სათ ვის სივ რ ცის 

მოწყო ბი სა და არ ქი

ტექ ტუ რუ ლი და გეგ

მა რე ბი თი ელე მენ ტე ბის ტექ ნი კუ რი რეგ ლა მენ ტის 

დამ ტ კი ცე ბის თა ო ბა ზე“,  შშმ პირ თა თა ნა ბა რი შე

საძ ლებ ლო ბე ბის უზ რუნ ველ ყო ფის 20142016 წლე

ბის სამ თავ რო ბო სა მოქ მე დო გეგ მა (ქართული 

სა კა ნონ მ დებ ლო გა რე მოს სა ერ თა შო რი სო სტან

დარ ტებ თან შე სა ბა მი სო ბა ში მოყ ვა ნა; შშმ პირ

თა გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბის პრო ცეს ში  

ჩარ თუ ლო ბის ხელ შეწყო ბა; ცნო ბი ე რე ბის 

ამაღ ლე ბა; ინ დი ვი დუ ა ლუ რი მო ბი ლო ბის 

ხელ შეწყო ბა; აზ რი სა და შე ხე დუ ლე ბე

ბის გა მო ხატ ვის თა ვი სუფ ლე ბი სა და ინ

ფორ მა ცი ის ხელ მი საწ ვ დო მო ბის უფ ლე

ბის რე ა ლი ზა ცი ის ხელ შეწყო ბა; შრო მის 

და და საქ მე ბის ხელ შეწყო ბა), ასე ვე, 

სა ქარ თ ვე ლოს შრო მის ბაზ რის  

ფორ მი რე ბის სა ხელ მ წი ფო 

სტრა ტე გია და გან ხორ ცი

ე ლე ბის სა მოქ მე დო გეგ მა 

20152018 (მთავრობის დად

გე ნი ლე ბა N199, 02.08.2013), 

და საქ მე ბის ხელ შეწყო ბის 

მომ სა ხუ რე ბა თა გან ვი თა რე ბის სა მოქ მე დო გეგ მა 20152018 (საქართველოს 

შრო მის, ჯან მ რ თე ლო ბი სა და სო ცი ა ლუ რი დაც ვის სა მი ნის ტ როს ბრძა ნე ბა 

N01359/O, 29.12.2014), პრო ფე სი უ ლი გა ნათ ლე ბის რე ფორ მის სტრა ტე გია 

20132020 და სხვ. 

ამ დე ნად, ნე ბის მი ე რი ადა მი ა ნი სათ ვის კულ ტუ რის თა ნა ბა რი ხელ მი საწ ვ

დო მო ბის უზ რუნ ველ ყო ფა სა მარ თ ლებ რი ვი ვალ დე ბუ ლე ბაა და მის გან

ხორ ცი ე ლე ბას ხე ლი უნ და შე უწყოს  სა ქარ თ ვე ლოს კულ ტუ რი სა და ძეგ ლ

თა დაც ვის სა მი ნის ტ რომ, თა ვი სი პო ლი ტი კით, სხვა უწყე ბებ თან 

თა ნამ შ რომ ლო ბი თა და სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ჩარ

თუ ლო ბით.   

დასაწყისი სარჩევი



8

2. კულ ტუ რის ხელ მი საწ ვ დო მო ბა შშმ პი რე ბი სათ ვის:
არ სე ბუ ლი გა მოწ ვე ვე ბი

კ
ულ ტუ რის ხელ მი საწ ვ დო მო ბა შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბე ბის მქო

ნე პირ თა სრულ ფა სო ვა ნი ინ ტეგ რა ცი ი სათ ვის ქვეყ ნის კულ ტუ რულ 

ცხოვ რე ბა ში სა ქარ თ ვე ლოს კულ ტუ რი სა და ძეგ ლ თა დაც ვის სა მი ნის

ტ როს ერ თ ერ თი პრი ო რი ტე ტი ა. 

კულ ტუ რის ხელ მი საწ ვ დო მო ბა გა ნი მარ ტე ბა, რო გორც მრა ვა ლი კომ პო

ნენ ტის ერ თი ა ნო ბა. ეს კომ პო ნენ ტე ბი ა:

 კულ ტუ რუ ლი სივ რ ცე ე ბის ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რის ფი ზი კუ რი ხელ მი საწ ვ

დო მო ბა არ ქი ტექ ტუ რუ ლი და გეგ მა რე ბის თვალ საზ რი სით და უნი ვერ

სა ლუ რი დი ზა ი ნის პრინ ცი პე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით;

 კულ ტუ რუ ლი მემ კ ვიდ რე ო ბის, კულ ტუ რუ ლი და შე მოქ მე დე ბი თი ინ

დუს ტ რი ე ბის პრო დუქ ტი სა და მომ სა ხუ

რე ბის ხელ მი საწ ვ დო მო ბა; 

 კულ ტუ რუ ლი მემ კ ვიდ რე ო ბის, 

კულ ტუ რუ ლი და შე მოქ მე დე ბი თი ინ დუს

ტ რი ე ბის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ის ხელ მი

საწ ვ დო მო ბა;

 სა ხე ლოვ ნე ბო და, ზო გა დად, 

კულ ტუ რის პრო ფე სი უ ლი პრაქ ტი კის 

ხელ მი საწ ვ დო მო ბა სა გან მა ნათ ლებ ლო 

პროგ რა მე ბი სა და ტექ ნი კუ რი სა შუ ა ლე

ბე ბის გა მო ყე ნე ბით; 

 სა მოყ ვა რუ ლო აქ ტი ვო ბე ბის 

ხელ მი საწ ვ დო მო ბა სხვა დას ხ ვა სპე ცი

ა ლი ზე ბუ ლი და წე სე ბუ ლე ბი სა თუ სა ხე

ლოვ ნე ბო წრე ე ბის ფარ გ ლებ ში. 

უნი ვერ სა ლუ რი დი ზა ი

ნის პრინ ცი პე ბის მი ხედ ვით 

კულ ტუ რუ ლი სივ რ ცე ე ბის ინ

ფ რას ტ რუქ ტუ რის, სხვა დას ხ ვა 

სა გან მა ნათ ლებ ლო და კულ ტუ

რუ ლი პროგ რა მი სა და მომ სა ხუ რე

ბის  და გეგ მ ვა სა და გან ხორ ცი ე ლე ბას 

შე უძ ლია კულ ტუ რა თა ნაბ რად ხელ მი საწ ვ დო მი გა ხა დოს და ხე ლი შე უწყოს 

სხვა დას ხ ვა სო ცი ა ლუ რი ჯგუ ფის კულ ტუ რულ ცხოვ რე ბა ში ჩარ თ ვას. 

სა ქარ თ ვე ლოს კულ ტუ რი სა და ძეგ ლ თა დაც ვის სა მი ნის ტ რო შშმ პი რე ბის

თ ვის კულ ტუ რის ხელ მი საწ ვ დო მო ბის გა უმ ჯო ბე სე ბის მიზ ნით ატა რებს ღო

ნის ძი ე ბებს და ახორ ცი ე ლებს პრო ექ ტებს, რო გორც კულ ტუ რის ობი ექ ტე ბის 

ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რი სა და სხვა დას ხ ვა ადაპ ტი რე ბუ ლი ფორ მა ტის მა სა ლის 

ხელ მი საწ ვ დო მო ბის გა უმ ჯო ბე სე ბის, ისე  შშმ პირ თა მი ერ გან ხორ ცი ე ლე

ბუ ლი სხვა დას ხ ვა პრო ექ ტის ხელ შეწყო ბის, მა თი შე მოქ მე დე ბი თი უნა რე

ბის გა მოვ ლე ნი სა და გან ვი თა რე ბის მი მარ თუ ლე ბით. 

თუმ ცა, სა ერ თო სუ რა თის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი გა უმ ჯო ბე სე ბი სათ ვის აუცი ლე ბე

ლია სხვა უწყე ბებ თან, სა მო ქა ლა ქო და ბიზნეს სექ ტორებ თან, სა ერ თა შო

რი სო დო ნო რებ თან თა ნამ შ რომ ლო ბის გაღ რ მა ვე ბა და ერ თობ ლი ვი ქმე

დე ბე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა. 

დასაწყისი სარჩევი
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2.1 ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რა

სოცი ა ლუ რი ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რით9 შეზღუ დუ

ლი შე საძ ლებ ლო ბის მქო ნე პირ თა შე უ ფერ ხე

ბე ლი სარ გებ ლო ბი სათ ვის სა თა ნა დო პი რო

ბე ბის შექ მ ნა სა ქარ თ ვე ლო ში სა ვალ დე ბუ ლოა 

2001 წლი დან (საქართველოს კა ნო ნი შეზღუ

დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბის მქო ნე პირ თა სო ცი

ა ლუ რი დაც ვის შე სა ხებ). კა ნო ნის თა ნახ მად, 

აუცი ლე ბე ლია  შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბის მქო ნე პირ თა სა ჭი რო ე ბე ბის 

გათ ვა ლის წი ნე ბა სო ცი ა ლუ რი ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რის ობი ექ ტე ბის დაპ რო ექ ტე

ბი სა და მშე ნებ ლო ბი სას, ასე ვე, შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბის მქო ნე პირ თა 

სა ჭი რო ე ბე ბი სა და მოთხოვ ნი ლე ბე ბის უზ რუნ ველ ყო ფა კულ ტუ რულ  სა

ნა ხა ო ბით და წე სე ბუ ლე ბებ სა და სპორ ტულ ნა გე ბო ბებ ში. კულ ტუ რის ინ ფ

რას ტ რუქ ტუ რის გა უმ ჯო ბე სე ბა მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი რე სურ სია ინ კ ლუ ზი უ რი ტუ

რიზ მის ხელ შე საწყო ბად და აუცი ლე ბე ლი ა, არა მარ ტო ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რის, 

არა მედ, სერ ვი სე ბის იმ გ ვა რად გა უმ ჯო ბე სე ბაც კულ ტუ რის სექ ტორ ში, რომ 

შე საძ ლე ბე ლი გახ დეს ნე ბის მი ე რი ვი ზი ტო რის მომ სა ხუ რე ბა. 

მი უ ხე და ვად ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი სა, კულ ტუ რის ობი ექ ტე ბის ინ ფ რას ტ რუქ ტუ

რი სა და ადაპ ტი რე ბუ ლი სა შუ ა ლე ბე ბის ნაკ ლე ბი ხელ მი საწ ვ დო მო ბის გა

მო, სა ქარ თ ვე ლო ში მრა ვა ლი შშმ პი რი მოკ ლე ბუ ლია შე საძ ლებ ლო ბას, 

და ეს წ როს სხვა დას ხ ვა კულ ტუ რულ ღო ნის ძი ე ბას, მი ი ღოს ინ ფორ მა ცი ა, 

ჩა ერ თოს სხვა დას ხ ვა კულ ტუ რულ აქ ტი ვო ბა ში. ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი რამ დე ნი

მე მი ზე ზით აიხ ს ნე ბა, მათ შო რის, ხშირ შემ თხ ვე ვა ში, სა ქარ თ ვე ლოს კულ

ტუ რი სა და ძეგ ლ თა დაც ვის სა მი ნის ტ როს დაქ ვემ დე ბა რე ბა ში არ სე ბუ ლი 

შე ნო ბა ნა გე ბო ბე ბის სპე ცი ფი უ რი ხა სი ა თით, რაც გუ ლის ხ მობს დად გე ნილ 

სა კა ნონ მ დებ ლო შეზღუდ ვებს კულ ტუ რუ ლი მემ კ ვიდ რე ო ბის ობი ექ ტებ ზე 

9  სოციალური ინფრასტრუქტურა განიმარტება, როგორც ინფრასტრუქტურა, რომელიც საზოგადოების მომსახურების მიზნითაა შექმნილი  სკოლები, უნივერსიტეტები, 

საავადმყოფოები, ციხეები, ავტობუსის გაჩერებები და სხვ. 

სა მუ შა ო ე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბი სას,  ძვე ლი და ამორ ტი ზი რე ბუ ლი შე ნო ბე ბის 

რე ა ბი ლი ტა ცი ის პრო ცე სის სიძ ვი რეს. სა მი ნის ტ რო ეტა პობ რი ვად ახორ

ცი ე ლებს ამ შე ნო ბა თა რე ა ბი ლი ტა ცი ას შშმ პირ თათ ვის გა რე მოს ადაპ ტი

რე ბის სა კითხის გათ ვა ლის წი ნე ბით. აღ ნიშ ნუ ლი პრო ცე სი ხორ ცი ელ დე ბა 

,,საქართველოს კულ ტუ რი სა და ძეგ ლ თა დაც ვის სა მი ნის ტ როს სის ტე მა ში 

შე მა ვა ლი სა ჯა რო სა მარ თ ლის იური დი უ ლი პი რე ბის ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რუ ლი 

სა ხის სა ჭი რო ე ბე ბის გან მ ხილ ვე ლი კო მი სი ის’’  ფარ გ ლებ ში  დად გე ნი ლი 

ეტა პე ბი სა და სა მი ნის ტ როს კულ ტუ რის სფე როს ინ ფ რას ტ რუ ქუ ტუ რის გან

ვი თა რე ბი სა და ფი ნან სუ რი მდგრა დო ბის ქვეპ როგ რა მის შე სა ბა მი სად. 

დღე ვან დე ლი მო ნა ცე მე ბით, სა ქარ თ ვე ლოს კულ ტუ რი სა ძეგ ლ თა დაც ვის 

სა მი ნის ტ როს დაქ ვემ დე ბა რე ბა ში არ სე ბუ ლი 86 ორ გა ნი ზა ცი ის შე ნო ბი დან 

შშმ პირ თა სა ჭი რო ე ბებ თან, მთლი ა ნად, ან ნა წი ლობ რივ, ადაპ ტი რე ბუ ლია 

20 შე ნო ბა ნა გე ბო ბა (მხოლოდ პან დუ სე ბით  12, პან დუ სე ბი თა და სვე ლი 

წერ ტი ლე ბით  8), სა რეს ტავ რა ცი ო სა რე ა ბი ლი ტა ციო  სა მუ შა ო ე ბი და გეგ

მი ლია და მიმ დი ნა რე ობს 8 სსიპ  ში. 

სამ წუ ხა როდ, კულ ტუ რის და წე სე ბუ ლე ბებ ში არ სე ბუ ლი ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რა 

შშმ პირ თა გა და ად გი ლე ბი სათ ვის, ყვე ლა შემ თხ ვე ვა ში, ვერ აკ მა ყო ფი ლებს 

თა ნა მედ რო ვე სტან დარ ტებ სა და ტექ ნი კურ რეგ ლა მენტს, თუმ ცა სა ქარ თ

ვე ლოს კულ ტუ რი სა და ძეგ ლ თა დაც ვის სა მი ნის ტ რო აგ რ ძე ლებს მუ შა ო ბას 

ამ სივ რ ცე თა შე სა ბა მი სი ტექ ნი კუ რი და ტექ ნო ლო გი უ რი სა შუ ა ლე ბე ბით უზ

რუნ ველ სა ყო ფად. აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ მოხ და სა ქარ თ ვე ლოს კულ ტუ რი სა 

და ძეგ ლ თა დაც ვის სა მი ნის ტ როს ოფი ცი ა ლუ რი ვებ გ ვერ დის ხელ მი საწ ვ

დო მო ბის უზ რუნ ველ ყო ფა სუს ტ მ ხედ ველ თათ ვის, გარ და ამი სა, 2017 წელს 

სა მი ნის ტ რო გეგ მავს გა ნა ხორ ცი ე ლოს თა ვის დაქ ვემ დე ბა რე ბა ში არ სე ბუ ლი 

ორ გა ნი ზა ცი ე ბის ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რის სრუ ლი და ყოვ ლის მომ ც ვე ლი კვლე ვა 

და მა თი შშმ პირ თა სა ჭი რო ე ბებ თან შე სა ბა მი სო ბის ანა ლი ზი, რომელიც, 

სხვა ფაქტორებთან ერთად, შეაფასებს, რამდენად ადაპტირებულია გარემო 

უსინათლო და მცირემხედველიანი პირებისათვის.  

დასაწყისი სარჩევი
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2.2 ხე ლოვ ნე ბა,

კულ ტუ რუ ლი ღო ნის ძი ე ბე ბი და

ინ კ ლუ ზი უ რი კულ ტუ რუ ლი ტუ რიზ მი

სა ქარ თ ვე ლო შიც, ისე ვე, რო გორც სხვა გან, კულ ტუ რის მომ ხ მა რე ბელ თა 

სა ჭი რო ე ბე ბი და ქცე ვა ხში რად იც ვ ლე ბა კულ ტუ რუ ლი და წე სე ბუ ლე ბის 

სპე ცი ფი კის მი ხედ ვით. შე სა ბა მი სად, შშმ პირ თათ ვის სხვა დას ხ ვა ტი პის 

ადაპ ტი რე ბა სა და ფორ მატს მო ითხოვს კულ ტუ რულ და წე სე ბუ ლე ბებ ში 

არ სე ბუ ლი სხვა დას ხ ვა ტი პის მა ნიშ ნე ბე ლი (მაგ.: პი რო ბი თი ნიშ ნე ბი, წარ

წე რე ბი ექ ს პო ნა ტებ ზე მუ ზე უ მებ ში, ვი ზი ტის მი მარ თუ ლე ბის მა ნიშ ნებ ლე

ბი, სუბ ტიტ რე ბი კი ნო დარ ბა ზებ სა და თე ატ რებ ში) და კულ ტუ რის და წე სე

ბუ ლე ბე ბი, გავ რ ცე ლე ბუ ლი პრაქ ტი კით, თა ვი სი საქ მი ა ნო ბის პრო ფი ლის 

მი ხედ ვით, ზრუ ნა ვენ თა ვი ან თი პრო დუქ ტის ადაპ ტი რე ბა ზე სხვა დას ხ ვა 

აუდი ტო რი ის სა ჭი რო ე ბებ თან (მაგ.: ექ ს კურ სია თე ატ რ ში) და სპე ცი ფი ურ 

(მუზეუმების ტაქ ტი ლუ რი დათ ვა ლი ე რე ბა სუს ტ მ ხედ ველ თათ ვის, სპექ ტაკ

ლი სურ დო თარ გ მა ნით და ა.შ.) ან აუდი ტო რი ის ნე ბის მი ერ ტიპ ზე მორ გე

ბუ ლი პროგ რა მე ბის შექ მ ნა ზე (აუდიოგიდები, მათ შო რის, ადაპ ტი რე ბუ ლი 

ფორ მა ტით სმე ნა დაქ ვე ი თე ბულ თათ ვის, ბრა ი ლის შრიფ ტით წიგ ნე ბი, ნო

ტე ბი და ა.შ.). 

მე ო რე მხრივ, კულ ტუ რის და წე სე ბუ ლე ბე ბის ტექ ნი

კურ  ტექ ნო ლო გი უ რი ადაპ ტი რე ბა შშმ პირ თა სა ჭი რო

ე ბებ თან, ავ ტო მა ტუ რად არ ნიშ ნავს შშმ პირ თა აქ ტი ურ 

ჩარ თუ ლო ბას კულ ტუ რულ ცხოვ რე ბა ში. ამი ტომ, გან

სა კუთ რე ბუ ლი მნიშ ვ ნე ლო ბა უნ და მი ე ნი ჭოს ისე

თი აქ ტი ვო ბე ბის, გან ხორ ცი ე ლე ბას, რომ ლე ბიც 

ხელს შე უწყო ბენ:

• კულ ტუ რი სა და შე მოქ მე დე ბი თი ინ დუს

ტ რი ე ბის პო პუ ლა რი ზა ცი ა სა და ინ ფორ მა ცი ის 

გავ რ ცე ლე ბას შშმ პირ თათ ვის ადაპ ტი რე ბუ ლი ფორ მა ტით (აუცილებელია 

შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბის მქო ნე პირ თათ ვის ინ ფორ მა ცი ის ხელ მი

საწ ვ დო მო ბის უზ რუნ ველ ყო ფა მე დი ა ში, ვებ გ ვერ დებ ზე, სა რეკ ლა მო ვი

დე ოკ ლი პებ ში და ა.შ. რის თ ვი საც სა ჭი როა ვებ გ ვერ დე ბის ადაპ ტი რე ბა 

სტან დარ ტე ბის დაც ვით, სა რეკ ლა მო და სა ინ ფორ მა ციო ვი დეო კლი პე ბის 

ქარ თულ და სა ერ თა შო რი სო ჟეს ტურ ენა ზე თარ გ მ ნა და ა.შ.);

• სხვა დას ხ ვა კულ ტუ რუ ლი სივ რ ცი სა თუ და წე სე ბუ ლე ბის პერ სო ნა ლის გა

დამ ზა დე ბას შშმ პი რებ თან ურ თი ერ თო ბი სათ ვის სა ჭი რო უნა რე ბის გა სა

ვი თა რებ ლად; 

• სხვა დას ხ ვა სა ტა რი ფო შე ღა ვათს კულ ტუ რულ ღო ნის ძი ე ბებ ზე და სას წ რე

ბად და სხვ.

2.3 ინ კ ლუ ზი უ რი გა ნათ ლე ბა

და და საქ მე ბა

ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა სა ყო ველ თაო დეკ ლა რა ცი ის თა ნახ მად, გა ნათ ლე

ბის უფ ლე ბა ადა მი ა ნის ფუნ და მენ ტუ რი უფ ლე ბაა და ის “მიმართული უნ

და იყოს ადა მი ა ნის პი როვ ნე ბის სრუ ლი გან ვი თა რე ბი სა და ადა მი ა ნის 

უფ ლე ბა თა და ძი რი თად თა ვი სუფ ლე ბა თა პა ტი ვის ცე მის გაზ რ დის კენ...“ 

(ადამიანის უფ ლე ბა თა სა ყო ველ თაო დეკ ლა რა ცი ა, 26ე მუხ ლი).

გა ნათ ლე ბის უფ ლე ბის დაც ვის თ ვის, გან სა კუთ რე ბუ ლი მნიშ ვ ნე ლო ბა ენი

ჭე ბა გა ნათ ლე ბის ხელ მი საწ ვ დო მო ბის გან ვი თა რე ბას ინ კ ლუ ზი უ რი მო

დე ლის და ნერ გ ვის სა შუ ა ლე ბით. ინ კ ლუ ზი უ რი გა ნათ ლე ბის მი ზა ნი ყვე ლა 

ბავ შ ვის, მო ზარ დი სა თუ ზრდას რუ ლის თ ვის ხა რის ხი ა ნი გა ნათ ლე ბის უზ

რუნ ველ ყო ფა ა, იმის მი უ ხე და ვად, თუ რა ფი ზი კუ რი, შე მეც ნე ბი თი, მენ ტა

ლუ რი, სო ცი ა ლუ რი, ემო ცი უ რი, ლინ გ ვის ტუ რი, ეთ ნი კუ რი, თუ სხვა მა ხა

სი ა თე ბე ლი გა აჩ ნი ათ მათ. ამ დე ნად, სა ჭი როა მიზ ნობ რი ვი მხარ და ჭე რა 

სხვა დას ხ ვა მოწყ ვ ლა დი ჯგუ ფის თ ვის, თუმ ცა ზო გა დად, სა გან მა ნათ ლებ ლო 

დასაწყისი სარჩევი
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პროგ რა მე ბი  მი ზან შე წო ნი ლია იყოს სა ერ თო ნე ბის მი ე რი შე საძ ლებ ლო ბის 

ადა მი ა ნი სათ ვის. 

შშმ პირ თა სა ხე ლოვ ნე ბო გა ნათ ლე ბის სა კითხი და სპე ცი ა ლუ რი სა გან

მა ნათ ლებ ლო სა ჭი რო ე ბის მქო ნე მოს წავ ლე ე ბი სა და სტუ დენ ტე ბის თ ვის 

სა ხე ლოვ ნე ბო გა ნათ ლე ბის ხელ მი საწ ვ დო მო ბის უზ რუნ ველ ყო ფა გან სა

კუთ რე ბით მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია მა თი და საქ მე ბის თ ვი საც. 2015 წლი დან, შშმ 

პირ თა და სხვა სო ცი ა ლუ რი ჯგუ ფე ბის და საქ მე ბის ხელ შეწყო ბი სა და შრო

მის ბა ზარ ზე კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნო ბის ამაღ ლე ბის მიზ ნით, ხორ ცი ელ დე ბა 

„სამუშაოს მა ძი ე ბელ თა პრო ფე სი უ ლი მომ ზა დე ბა გა დამ ზა დე ბი სა და კვა

ლი ფი კა ცი ის ამაღ ლე ბის სა ხელ მ წი ფო პროგ რა მა“, რო მელ შიც მო ნა წი ლე

ო ბის უპი რა ტე სი უფ ლე ბე ბით სარ გებ ლო ბენ შშმ პი რე ბი. აღ ნიშ ნუ ლი ჯგუ

ფის მო ქა ლა ქე ე ბის ღია და შრო მის ბა ზარ ზე ჩარ თუ ლო ბი სა და და საქ მე ბის 

ეფექ ტუ რო ბის ამაღ ლე ბის მიზ ნით, პროგ რა მა ში გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლია 

ხელ ფა სე ბის სუბ სი დი რე ბი სა და სტა ჟი რე ბის კომ პო ნენ ტე ბი. ამ ეტაპ ზე სა

ხელ მ წი ფო პროგ რა მა ში მო ნა წი ლე ო ბის სა შუ ა ლე ბა გა აჩ ნი ათ, და საქ მე ბის 

პორ ტაკ ლ ზე worknet.gov.geზე და რე გის ტ რი რე ბულ სა მუ შა ოს მა ძი ებ ლებს, 

მათ შო რის, შშმ სა ქარ თ ვე ლოს მო ქა ლა ქე ებს. ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი დან გა მომ

დი ნა რე, ქვე ყა ნა ში იმა ტებს შშმ პირ თა და საქ მე ბის შემ თხ ვე ვე ბი სხვა დას ხ

ვა ტი პის, ორ გა ნი ზა ცი ა ში.  

3. სა მოქ მე დო გეგ მა, მი სი გან ხორ ცი ე ლე ბა

და გან ხორ ცი ე ლე ბის მო ნი ტო რინ გი

წი ნამ დე ბა რე გზამ კ ვ ლე ვის სა მოქ მე დო გეგ მის აქ ტი ვო ბე ბი და ი გეგ მა სი

ტუ ა ცი უ რი ანა ლი ზის / კ ვ ლე ვის, რა ო დე ნობ რივ და თვი სებ რივ მო ნა ცე მებ ზე 

დაკ ვირ ვე ბით გა მოვ ლე ნილ პრობ ლე მებ ზე დაყ რ დ ნო ბით. აქ ტი ვო ბა თა და

გეგ მ ვი სა და გან ხორ ცი ე ლე ბი სას, მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია სხვა დას ხ ვა ეტაპ ზე ისე

თი სა ხელ მ წი ფო უწყე ბე ბის ჩარ თუ ლო ბა, რო გო რე ბი ცაა : 

 სა ქარ თ ვე ლოს გა ნათ ლე ბი სა და მეც ნი ე რე ბის სა მი ნის ტ რო

 სა ქარ თ ვე ლოს რე გი ო ნუ ლი გან ვი თა რე ბი სა და ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რის სა

მი ნის ტ რო

 სა ქარ თ ვე ლოს შრო მის, ჯან მ რ თე ლო

ბი სა და სო ცი ა ლუ რი დაც ვის სა მი ნის

ტ რო

 სა ქარ თ ვე ლოს სპორ ტი სა და 

ახალ გაზ რ დო ბის საქ მე თა სა მი

ნის ტ რო

 სა ქარ თ ვე ლოს ტუ რიზ მის ეროვ ნუ ლი ად მი ნის ტ რა ცია

 სა ქარ თ ვე ლოს სტა ტის ტი კის ეროვ ნუ ლი სამ სა ხუ რი

 სა ქარ თ ვე ლოს სა ხალ ხო დამ ც ვე ლის  აპა რა ტის შეზღუ დუ ლი შე საძ

ლებ ლო ბის მქო ნე პირ თა უფ ლე ბე ბის დე პარ ტა მენ ტი

 თბი ლი სის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მე რია და სხვ. 

„საზოგადოების კულ ტუ რულ და შე მოქ მე დე ბით ცხოვ რე ბა ში თა ნა ბა რი  

მო ნა წი ლე ო ბის უზ რუნ ველ ყო ფის გზამ კ ვ ლე ვის“ სა მოქ მე დო გეგ მის გან

ხორ ცი ე ლე ბის კო ორ დი ნა ცი ა ზე, მო ნი ტო რინ გ სა და შე ფა სე ბა ზე პა სუ ხის

მ გე ბე ლი უწყე ბა იქ ნე ბა სა ქარ თ ვე ლოს 

კულ ტუ რი სა და ძეგ ლ თა დაც ვის სა მი ნის ტ

რო, რო მე ლიც ყო ველ წ ლი უ რად  წა რად

გენს სა მოქ მე დო გეგ მის გან ხორ ცი ე

ლე ბის მო ნი ტო რინ გის ან გა რიშს.  

დასაწყისი სარჩევი


