ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო
შშმ პირთა უფლებების დაცვის ხელშეწყობა და სისტემური
გარანტიების შექმნა
სამოქმედო გეგმა
2021 წელს განხორციელებული აქტივობების შესახებ ანგარიში
2021 წლის აპრილში, შშმ პირთა უფლებების დაცვის გაუმჯობესების მიზნით,
ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრომ დაამტკიცა სამოქმედო გეგმა საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს მიერ შშმ
პირთა უფლებების დაცვის ხელშეწყობა და სისტემური გარანტიების შექმნა.
აღნიშნული დოკუმენტის ფარგლებში, სამინისტროს მიერ, გადაწყვეტილების მიღების
პროცესში შშმ პირების ჩართულობის გაზრდის უზრუნველსაყოფად, მოლაპარაკებები
მიმდინარეობს დონორ ორგანიზაციასთან (UNDP) შშმ პირებთან საკონსულტაციო
ჯგუფის შექმნის მიმართულებით. აღსანიშნავია, რომ შშმ პირთა უფლებების დაცვის
გაუმჯობესების მიზნით, შემუშავდა 2022 წლის სამოქმედო გეგმაც.
ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრომ, გაეროს განვითარების
პროგრამისა და ღია საზოგადოების ფონდის მხარდაჭერით, 2021 წელს განახორციელა
ტექნიკური რეგლამენტის − „მისაწვდომობის ეროვნული სტანდარტების“ შესახებ
ცნობიერების ამაღლების ღონისძიებები. კერძოდ, მარტი-აპრილის თვეებში
ტრენინგები ჩაუტარდა 300-ზე მეტ ადამიანს, როგორც კერძო, ასევე საჯარო
სექტორიდან. ხოლო ივლისში განხორციელდა სანიმუშო პროექტების ჩვენება
დაინტერესებული პირებისთვის ტექნიკური რეგლამენტის გამოყენების გაადვილების
მიზნით.
საანგარიშო პერიოდში, მეწარმეობის განვითარების მხარდამჭერ სახელმწიფო
პროგრამებში შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა მონაწილეობის და
დასაქმების ხელშეწყობის მიზნით, სსიპ „აწარმოე საქართველოში“ მიერ, მიკრო
გრანტების პროგრამის ფარგლებში, განხორციელდა შშმ პირთათვის დამატებითი
ქულის მინიჭება. დადგენილებაში ცვლილების შესაბამისად, მიკრო და მცირე
მეწარმეობის ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში, მონაწილე შშმ აპლიკანტებს
მიენიჭათ პრიორიტეტი შეფასების პროცესში (+2 ქულა).

ამას გარდა, 2021 წელს სესხის/ლიზინგის საგნის ღირებულებაზე დარიცხული
პროცენტის სუბსიდირებისა და საკრედიტო-საგარანტიო სქემის
პროგრამების
მიზნობრივი ეკონომიკური საქმიანობების ჩამონათვალში, შშმ პირთა საჭიროებებზე
მორგებული ეკონომიკური საქმიანობების დამატების მიზნით, ცვლილება შევიდა
დადგენილებებში და დამატებულია შშმ პირთა საჭიროებებზე მორგებული
საქმიანობის 3 კოდი: 87.30.0; 87.90.0; 88.10.0. დამატებით, სსიპ „აწარმოე
საქართველოში“ მიერ, საანგარიშო პერიოდში, ცვლილება შევიდა დადგენილებაში, რის
საფუძველზეც სახელმწიფო პროგრამაში - „საკრედიტო საგარანტიო სქემა“ მონაწილე
შშმ პირთა დამსაქმებელი მეწარმე სუბიექტი გათავისუფლდნენ სქემის
მომსახურების საკომისიოს გადახდის ვალდებულებისგან.
ასევე, 2021 წელს, სესხის/ლიზინგის საგნის ღირებულებაზე დარიცხული პროცენტის
სუბსიდირების პროგრამაში დაფინანსებული საწარმოებისათვის თანამშრომელთა
შერჩევის ეტაპზე, ერთი და იმავე კვალიფიკაციის კანდიდატებს შორის, შშმ
პირისათვის უპირატესობის მინიჭების ვალდებულების დაკისრების მიზნით, შესულია
შესაბამისი ცვლილება სსიპ „აწარმოე საქართველოში“ სააგენტოსა და მონაწილე
ფინანსურ ინსტიტუტებს შორის გაფორმებულ ხელშეკრულებაში, რომელიც
ითვალისწინებს, რომ ფინანსური ინსტიტუტები აღნიშნულ ვალდებულებებს
ჩაუწერენ ბენეფიციარებს მათთან გაფორმებულ საკრედიტო/სალიზინგო
ხელშეკრულებებში.
ამასთან,
სააგენტოს
მიერ
შემუშავებულ
იქნა
საკრედიტო/სალიზინგო ხელშეკრულებების დანართი, რომელშიც თავმოყრილია
სააგენტოს წინაშე ბენეფიციარის არსებული ყველა, მათ შორის მიმდინარე აქტივობის
ფარგლებში ნაკისრი ვალდებულებაც. აღნიშნული, ასევე განსაზღვრავს პროგრამაში
ჩართვის ეტაპზე, მონაწილეების წინაპირობად ბიზნესის განხორციელების ადგილის
შშმ პირთა საჭიროებების შესაბამისი ადაპტირების ვალდებულებას.
დამატებით, უნდა აღინიშნოს, რომ მიმდინარეობს სსიპ „აწარმოე საქართველოში“
ოფიციალური საიტზე ხმოვანი სიგნალებისა და ექსპორტის, ინვესტიციებისა და
მეწარმეობის ხელშეწყობის პროგრამების საპრომოციო ბეჭდური მასალების (ბუკლეტი,
ჰენდაუთი და ა.შ) გამოცემა შშმ პირების საჭიროებების გათვალისწინებით. მიმდინარე
ეტაპისთვის, შშმ პირებისთვის გაკეთდა მიკრო და მცირე მეწარმეობის წახალისების
პროგრამის სარეკლამო და საინსტრუქციო ვიდეორგოლები (ჟესტების ენაზე).
საანგარიშო პერიოდში, სსიპ „ტურიზმის ეროვნულმა ადმინისტრაციამ“ ტურიზმის
ინდუსტრიაში დასაქმებულთათვის და დასაქმების მსურველთათვის ჩაატარა
ტრენინგები - "ინკლუზიური ტურიზმი Covid 19-ის პერიოდში". ღონისძიების
ფარგლებში, ჯამში გადამზადდა განთავსების და კვების ობიექტების 650-მდე
წარმომადგენელი 31 დაბასა და ქალაქში (თბილისი, მცხეთა, რუსთავი, თელავი,
ყვარელი, გურჯაანი, სიღნაღი, ახალციხე, ბორჯომი, ბაკურიანი, სტეფანწმინდა, ბათუმი,
ზუგდიდი, ქუთაისი, წყალტუბო, მესტია, ამბროლაური, ონი, ოზურგეთი, თეთრიწყარო,
მარნეული, ლაგოდეხი, გორი, ხაშური, კასპი, ანაკლია, ბახმარო, ნაბეღლავი, ურეკი,
ცაგერი და აბასთუმანი).

ასევე, აღსანიშნავია, რომ მუშაობა მიმდინარეობს "საქართველოს ტურიზმის
სტრატეგია 2025" განახლებაზე, სადაც გათვალისწინებული იქნება ტურისტული
პროდუქტისა და მომსახურების განვითარების პროცესში შშმ პირთა საჭიროებები.
დამატებით, ასევე, შშმ პირთა ინფორმაციაზე წვდომის გაუმჯობესების მიზნით, 2022
წელს დაგეგმილია ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ვებგვერდის
https://georgia.travel/
განახლება
(მოხდება
ადაპტირება
მხედველობადაქვეითებულთათვის).
შეზღუდული
შესაძლებლობების
მქონე
პირთათვის
სატრანსპორტო
ინფრასტრუქტურაზე ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესების კუთხით, საანგარიშო
პერიოდში, სსიპ ,,სამოქალაქო ავიაციამ'' საქართველოს აეროპორტებში ჩაატარა შშმ
პირთა უფლებების დაცვის მონიტორინგი. კერძოდ, 2021 წელს განხორციელდა 6
აეროპორტის ინსპექტირება, ანუ სრულად შემოწმდა საქართველოში არსებული ყველა
აეროპორტი. აღნიშული აეროპორტები აკმაყოფილებენ არსებულ სტანდარტებს.
ამასთან უნდა აღინიშნოს, რომ სს "საქართველოს რკინიგზამ“ შშმ პირების
საჭიროებებზე მორგებული სარკინიგზო ინფრასტრუქტურის განვითარების მიზნით,
2021 წელს განახორციელა კოპიტნარის სადგურის რეაბილიტაცია. კერძოდ,
დამონტაჟებულია
შშმ
პირთა
საჭიროებაზე
ადაპტირებული
ლიფტი,
ადაპტირებულია ბაქნები, შესასვლელ/გასასვლელში მოწყობილია პანდუსები,
ასევე, ადაპტირებულია სველი წერტილები. ასევე, სამგზავრო დოკუმენტების
ელექტრონულად შესყიდვის პლატფორმაზე შშმ პირების მიერ ბილეთების შეძენის
შესაძლებლობის უზრუნველყოფის მიმართულებით, ვებ-გვერდის განახლებისა და შშმ
პირთა საჭიროებებზე ადაპტირების მიზნით, საანგარიშო პერიოდში დაიწყო და 2022
წლის თებერვალში ხელშეკრულება გაფორმდა კონტრაქტორთან, რომლის მიხედვითაც
14 კალენდარული თვის ვადაში უნდა მოხდეს სამგზავრო გადაყვანების მართვის
ერთიანი ელექტრონული სისტემის შექმნა და დანერგვა და შემდგომი 3 თვის
განმავლობაში სატესტო რეჟიმში გაშვება. აღნიშნული ელექტრონული სისტემის
მეშვეობით მოხდება ყველა გაყიდვის არხით (ვებ-გვერდი, მობილური აპლიკაცია და
ა.შ.) ბილეთების რეალიზაცია.

