
mfksf [vf

1

2015
mesfbcb

mfksf
[vf

reknehek-
?evfybnfhekb 
ajylb @cj[evb#



2

2015
25.11



mfksf [vf

3

2015mfksf 
[vf

ghjtmnbc lbhtmnjhb

fkkf ufvf[fhbf

ghjtmnbc rjjhlbyfnjhb

ktkf }fkfqjybf

htlfmnjhb

kfkb ityutkbf

lbpfbyb

kbf rjcnfdf

vbcfvfhsb| m+ mesfbcb= 

vufkj,kbidbkbc 6

ntk| 27 29 02   

afmcb| 27 13 68

tkajcnf| womansukhumi@gmail.com
dt,udthlb| www.fsokhumi.ge

fv cbv,jkjib= hjvtkbw cgtwbfkehfl 

ajylb @cj[evbcsdbc# itmvyf wyj,bkvf 

v[fndfhvf jsfh mfylfhbfv= 

'dtkfathbf xfntekb= hfw mfkc erfdibhlt,f| 

cb[fhekb= .kbtht,f= ctdlf= 

nrbdbkb= hovtyf lf= 

hf smvf eylf= bvtlb+++

;ehyfkb ufvjlbc

jhufybpfwbf

(uthvfybf)

v[fhlfzthbs

;ehyfkib ufvjsmvekb vjcfpht,t,b= 

itcf.kjf= fh ufvj[fnfdltc ljyjhb 

jhufybpfwbbc vjcfpht,t,c

reknehek-/evfybnfhekb ajylb @cj[evbc# 

itvf]fvt,tkb ufvjwtvf ghjtmnbc @mfksf eakt,t,bc 

uf.kbtht,f lfcfdkts cfmfhsdtkjib# afhukt,ib



4

განვლილიერთიწლისმანძილზეყოველთვი
ურადტარდებოდა:

33სამობილიზაციოშეხვედრასხვადას
ხვათემაზე
6  შეხვედრაფსიქოლოგთანდა 6 შეხ
ვედრაიურისტთანქალთამხარდაჭერის
ცენტრებში
12საინფორმაციოსაკონსულტაციოშეხ
ვედრაფსიქოლოგთანდაამდენივეშეხ
ვედრაიურისტთანქუთაისისდევნილთა
კოლექტიურცენტრებში
6 საინფორმაციო შეხვედრა ახალგაზ
რდულკლუბებში
6ვორკშოპიკონფლიქტოლოგიაში–3ქა
ლებთანდა3ახალგაზრდებისჯგუფთან
2ფორუმთეატრისწარმოდგენა
4ღონისძიებამონიტორინგისჯგუფის
ჩაღრმავებული ინტერვიუდაფოკუს
ჯგუფი
წელსპირველადგაჩნდაპროექტშიახა
ლი კომპონენტი  „ოჯახში ძალადობის
აღკვეთის,ძალადობისმსხვერპლთადაც
ვისადადახმარების შესახებ“ კანონის
მონიტორინგი (ამისშესახებვრცლადაა
მოთხრობილიჟურნალში).

ქუთაისის ცენტრს ერთი მობილიზატორი
ჰყავს,დანარჩენებს კი ორორი. მობილიზა
ტორებირეგულარულად იმაღლებენცოდნას.
თებერვალში მათთვის საირმეში ჩატარდაორ
დღიანიტრენინგიადვოკატირების,სოციალური
ადვოკაციისდამსხვერპლისდახმარებისეფექ
ტურიმექანიზმებისთემაზე.ტრენინგისშემდეგ
მათ შეიმუშავეს ადგილობრივთვითმმართვე

ლობასთანთანამშრომლობისგეგმადამარტში,
ქალთა სოლიდარობის კვირეულში საკუთარი
ინიციატივითჩაატარეს6მრგვალიმაგიდა.

მაისშიმობილიზატორებისთვისბათუმშიგაი
მართაორდღიანიტრენინგითემაზე„პროექტების
წერისტექნიკადამენეჯმენტი“.ტრენინგისბოლოს
თითოეულმაცენტრმაერთიპროექტიშეიმუშავა.

მობილიზატორები ატარებენ სამობილიზა
ციოშეხვედრებს,ცენტრებშიკიყოველთვიურად
იმართება საკონსულტაციოდა საინფორმაციო
შეხვედრები, ვორკშოპები კონფლიქტოლოგია
შიქალებთანდაგოგონებთან.ზოგჯერეწყობა
მასტერკლასები კულინარიაშიდაშეხვედრები
ექიმრეპროდუქტოლოგთან.

წელს ცენტრებმა დაიწყეს  შეხვედრების
ჩატარებაახლომდებარესოფლებში:თერნალი,
ბანოჯა,ქვილიშორი(წყალტუბოსმუნიციპალი
ტეტი),ნოსირი,ხორში,მენჯი,ბათარია(სენაკის
მუნიციპალიტეტი), ივანდიდი, ქარჩხაპი, კუხი,
გოჩაჯიხაიში (ხონის მუნიციპალიტეტი) კოკი,
ორსანტია (ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი). ამან
კიდევუფროგაზარდაინფორმირებულიადამი
ანებისრიცხვი.

ქალთა მხარდაჭერისცენტრები აქტიურად
თანამშრომლობენ სახელმწიფოსტრუქტურებ
თან. მობილიზატორებიდა აქტივისტი ქალები
ესწრებიან საკრებულოს სხდომებს ექვსივე ქა
ლაქში(ქუთაისი,წყალტუბო,ხონი,სენაკი,ფოთი,
ზუგდიდი), ეცნობიან სიახლეებს, ადგილობრივ
სოციალურპროგრამებსდაამისშესახებავრცე
ლებენ ინფორმაციას შეხვედრებზე. გაიზარდა
კომუნიკაციის ხარისხი ცენტრისლიდერებსა
დაადგილობრივხელისუფლებასშორის.ადგი
ლობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები
მონაწილეობენქალთამხარდაჭერისცენტრებში

„ქალთაუფლებებისგაძლიერებადასავლეთსაქართველოში“ფონდმა„სო
ხუმმა“2015წლის იანვარში ამ სახელწოდებითპროექტისმეორესამწლიანი
ციკლიდაიწყო.
რათქმაუნდა,პროექტსსაფუძვლადდაედოწინაწლებშიგაწეულიმუშაობა,
მაგრამგაგრძელდაკიდევმეტიინტენსივობით.
პროექტისკომპონენტებიიგივეა,მაგრამარისმნიშვნელოვანისიახლეებიც.
ძირითადიმუშაობაქალთამხარდაჭერისცენტრებშიმიმდინარეობს.ცენტრი
კვლავექვსიაქუთაისში,წყალტუბოში,ხონში,სენაკში,ფოთშიდახურჩა/კოკ
ში(ზუგდიდისმუნიციპალიტეტი).ჟურნალშიგთავაზობთსტატიებსთითოეული
ცენტრისშესახებ.
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გამართულღონისძიებებშიდაპირიქითმაგა
ლითად,  წყალტუბოშიგამართულხელოვნების
ფესტივალშიცენტრისაქტივისტებიცმონაწილე
ობდნენ.სენაკისსტადიონისგახსნაზემიწვეულნი
იყვნენცენტრის მობილიზატორები. მათ ასევე
მონაწილეობამიიღესგამგეობისინიციატივითგა
მართულსპორტულღონისძიებებშიდაქალაქის
მასშტაბითგამართულდასუფთავებისაქციაში.

ფონდი „სოხუმის“ ინიციატივით ჩატარდა
სამდღიანიტრენინგი ბორჯომში. მასში მონა
წილეობდნენექვსივექალაქის (ქუთაისი,წყალ
ტუბო, ხონი, სენაკი, ზუგდიდი, ფოთი) ადგი
ლობრივისაკანონმდებლოდააღმასრულებელი
ხელისუფლების წარმომადგენლები.ტრენინგის
დასასრულს შემუშავდა სამოქმედო გეგმების
პროექტები ცალკეული ქალაქების მიხედვით,
ადგილობრივირესურსების გათვალისწინებით
რაშეიძლებაგაკეთდესძალადობისპრევენციისა
დამსხვერპლთადახმარებისმიზნით.

ქალთა მხარდაჭერის ცენტრი აწარმოებს
ძალადობისმონიტორინგსხდებაქეისებისმარ
თვა,კონფლიქტუროჯახებთანმუშაობა,მსხვერ

პლისგარიდებისორგანიზება,თავშესაფრებში
გადამისამართება,სახელისუფლებოორგანოების
ჩართვაპრობლემისგადასაწყვეტად.თვეშისა
შუალოდძალადობის1012ანკეტაივსება.შემ
თხვევათანაწილიეხებაოჯახურკონფლიქტებს
(ძალადობაქალზექმრისანოჯახისსხვაწევრის
მხრიდან).მათგან23სარგებლობსფონდისფსი
ქოლოგიურიდა იურიდიული კონსულტაციის
სერვისით, დანარჩენები კი მობილიზატორთა
ყურადღებისქვეშიმყოფებიან.

აქტიურადმუშაობენახალგაზრდულიკლუ
ბები. წლისდასაწყისშიცენტრებში გაიმართა
შეხვედრები ახალგაზრდებთან, მათ შეავსეს
ანკეტები და გაერთიანდნენ ახალგაზრდულ
კლუბებში.კლუბებსშეუერთდნენისინიც,ვინც
ადრეესწრებოდაახალგაზრდულსაინფორმაციო
შეხვედრებსანკონფლიქტოლოგიისვორკშოპებს.

მარტში ჩატარდა მასტერკლასები „ვორ
კშოპების ჩატარებისტექნიკა“,რის შემდეგაც
კლუბის23მოხალისემდამოუკიდებლადდაიწყო
ვორკშოპებისჩატარება.

აპრილშიჩატარდა6დამატებითი აქტივობა
ახალგაზრდებისინიციატივით.ჩაერთო93ადამიანი:
ქუთაისშიაღნიშნესდედამიწისდღე,სენაკშიკიეკო
ლოგიისდღესაქციამიუძღვნეს.სოფელქუტირში
(ხონისმუნიციპალიტეტი)ჩატარდასაინფორმაციო
შეხვედრათემაზე„აზარტულითამაშებისგავლენა
მოზარდებზე“,წყალტუბოში ვორკშოპიქალთა
მიმართძალადობისთემაზე,სოფელორსანტიაში
(ზუგდიდისმუნიციპალიტეტი)კისაინფორმაციო
შეხვედრათემაზე„ქალთაუფლებები“.

დაინერგაგაცვლითიშეხვედრებისპრაქტი
კა.ხონშიჩავიდნენქუთაისისკლუბისწევრები,
ხონიდანახალგაზრდებიჩავიდნენსოფელკოკში,
სენაკელებიფოთში.

წლის მანძილზე აქტიურად მუშაობდა გა
ნახლებულიფორუმთეატრი. სკოლებშიგაჩნდაnhtybyub vj,bkbpfnjht,bcsdbc cfbhvtib
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მსგავსიფორმატისშექმნისდადისკუსიებისწარ
მართვისიდეა.მაისშიარასამთავრობოორგანიზა
ციებისკვირეულისფარგლებშიფორუმთეატრმა
გამართადამატებითიჩვენებაქუთაისისცენტრა
ლურპარკში. ეს წარმოდგენა განსაკუთრებით
ეფექტურიგამოდგა  მაყურებელთარაოდენო
ბამ100სგადააჭარბა,მომზადდასატელევიზიო
სიუჟეტები,დისკუსიაში ჩაერთნენ სხვადასხვა
ორგანიზაციისწარმომადგენლები,მოზარდები.

ივნისშიბათუმისმერიისადაფონდი„სოხუ
მის“მიერდაფინანსებულიპროექტის„ბათუმის
ახალგაზრდებიარაძალადობრივისაზოგადოე
ბისთვის“ფარგლებშიფონდი„სოხუმის“ფორუმ
თეატრმამე2სკოლაშიგამართაწარმოდგენები.
აქშეიკრიბნენქალაქის6სკოლისწარმომადგენ
ლები.ფონდი„სოხუმის“ფორუმთეატრიხელს
უწყობსამსკოლებშიფორუმთეატრებისჩამო
ყალიბებას.ჩატარდაკასტინგი,თითოსკოლიდან
არჩეულიქნა5მსახიობიდაჩატარდამასტერ

კლასებიბათუმელიახალბედამსახიობებისთვის.
ფონდი „სოხუმი“ მონაწილეობდა შინაგან

საქმეთასამინისტროსდაძალადობისეროვნული
ქსელისმიერორგანიზებულშეხვედრებში.

2ნოემბერსჰააგაშიგაიმართაWAVEის(ევ
როპელიქალებიქალთამიმართძალადობისწინა
აღმდეგ)ქსელისმე17კონფერენცია„ქალების
ერთიანიძალაძალადობისშესაჩერებლად!“

ქსელი შედგება 92 წევრისგან  ევროპის
ქვეყნების ქალთაორგანიზაციებიდა ქსელები.
კონფერენციაშიმონაწილეობდნენორგანიზაცი
ები50ქვეყნიდან.საქართველოსწარმოადგენდა
ფონდი„სოხუმი“.

გაეროსსპეციალურიმომხსენებელიქალთა
მიმართ ძალადობასთანდაკავშირებულ საკი
თხებზედუბრავკასიმონოვიჩიშეეხოძალადობის
მიზეზებსადაშედეგებს,ქალებისდაცვისსაერ
თაშორისომექანიზმებს.

ფონდი „სოხუმისთვის“ განსაკუთრებული
იყოწლისბოლო,როცაექვსივეცენტრიჩაერთო
საერთაშორისო კამპანიაში „16 აქტიურიდღე
ქალთამიმართძალადობისწინააღმდეგ“.

კამპანიისდაწყებამდე, 24 ნოემბერსფონდ
„სოხუმში“ მოეწყო პრესბრიფინგიდა ყველა
მედიასაშუალებასეცნობადაგეგმილიღონისძიე
ბებისშესახებ.კამპანიისპირველდღეს,25ნოემ
ბერსექვსივექალაქშიერთდროულადგაიმართა
ხალხმრავალიაქციები.16დღისგანმავლობაში
დასავლეთსაქართველოს მასშტაბით ჩატარდა
100ზე მეტიღონისძიება: საინფორმაციოდა
საკონსულტაციო შეხვედრები, ვორკშოპები,
მრგვალიმაგიდები,დებატები,რადიოდასატე
ლევიზიოგადაცემები, სოციალურირგოლების
ტრანსლირება,ფილმებისჩვენებადადისკუსი
ები, ახალგაზრდული შეხვედრები,ფორუმთე
ატრისწარმოდგენები...

წლევანდელიაქციებიგანსაკუთრებითმას
შტაბურიგამოვიდა. კამპანიის ჩატარებაში აქ
ტიურობისათვის მობილიზატორებმა მიიღეს
სასიამოვნოპრიზიქალაქბაქოშიგაემგზავრნენ
სამუშაოვიზიტით,იქაურიქალთაორგანიზაცი
ებისსაქმიანობასგაეცნენდაკიდევუფროგაიმ
დიდრესსაკუთარიგამოცდილება.

ერთიშინაარსიანიდანაყოფიერიწელიდას
რულდა,წინკიდევორიარანაკლებსაინტერესო
წელია...

mfksf eakt,t,bc uf.kbtht,f 

მოკლედ-რაგაკეთდა?
პრობლემებისმოგვარებაფსიქოლოგისა
დაიურისტისდახმარებით
ონლაინ კონსულტაციებიდაზარები
ცხელხაზზე
კონფლიქტებისდარეგულირებადედა
შვილსათუარასრულწლოვნებსშორის
ოჯახურიურთიერთობებისმოწესრიგება
ოჯახებისთვისსოციალურადდაუცვე
ლისსტატუსებისაღდგენა
განსახლებისპრობლემებისმოგვარება
დაზღვევისათვისსაჭიროდოკუმენტების
მომზადება
კოლექტიურიცენტრებისექსპერტიზა
საბანკოპრობლემების მოგვარება (მაგ.
დავალიანებისრესტრუქტურიზაცია)
მცირეწლოვანიბავშვებისმეურვეობასთან
დაკავშირებულისაკითხისმოგვარება
ციფრული მაუწყებლობის მოწყობილო
ბის უფასოდდამონტაჟების საკითხის
გარკვევა
ადგილობრივთვითმმართველობაში არ
სებული პროგრამების შესახებ ინფორ
მაციის მიღებადა ქალების ჩართვა ამ
პროგრამებში
რამდენიმეადამიანისდასაქმება
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ახალიკომპონენტიპროექტში
პროექტში„ქალთაუფლებებისგაძლიერება

დასავლეთსაქართველოში“როგორცპროექტის
ერთერთი კომპონენტი  გაფორმდა კანონის
იმპლემენტაციისმონოტორინგი,რომელიცწი
ნაწლებშიფონდისმუშაობისვექტორიარიყო,
მაგრამამმიმართულებითსაკმაოინფორმაცია
გროვდებოდადააშკარაიყოუფროსიღრმისე
ული ინტერვენციის აუცილებლობა მოცემული
ინფორმაციისგანზოგადებისადაშემდგომირე
აგირებისათვის.

შეიქმნასამუშაოჯგუფისამითანამშრომლის
შემადგენლობით,შემუშავდაკონცეფცია,დეტა
ლურიგეგმა,გამოიკვეთაკომპონენტისმიზანი
დაამოცანები.განისაზღვრა,რომბლოკშიმუ
შაობაგაიშლებოდაინფორმაციისშეგროვების,
კანონის გამოყენების პრაქტიკის სისტემური
ანალიზის,მიღებულიშედეგებისშეფასებისადა
საბოლოოწინადადებებისადარეკომენდაციების
წარმოდგენისსახით, რაცსამომავლოდხელს
შეუწყობსპრობლემისმოგვარებისკუთხითსა
ხელმწიფოსუფროეფექტურღონისძიებებს.

ფონდი„სოხუმის“მანდატი
საქართველოსკონსტიტუციით,ადამიანსან

ადამიანებისჯგუფსმინიჭებულიაქვსუფლება,მი
იღოსნებისმიერიინფორმაცია,რომელიცშეეხება
მისთვისსოციალურადსაინტერესოსფეროს.ჩვე
ნიინტერესიკანონისშესრულებისმონიტორინგის
ჩასატარებლადლეგიტიმურიასხვამანდატიდან
გამომდინარეც:საქართველოსპრემიერმინის
ტრისN630განკარგულებით,ფონდი„სოხუმი“
შეყვანილიაძალადობისაღკვეთისღონისძიებათა
განმახორციელებელისაუწყებათშორისოსაბჭოს
საკონსულტაციოჯგუფში,როგორცშესაბამის

cfmfhsdtkjc rfyjybc @j]f[ib 
.fkflj,bc fqrdtsbc= j]f[ib .fkflj,bc 
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სფეროშიმომუშავეარასამეწარმეო(არაკომერ
ციული)იურიდიულიპირი,რომლისმოვალეობაა
საუწყებათშორისოსაბჭოსკომპეტენციასმიკუთ
ვნებულსაკითხებზესარეკომენდაციოხასიათის
წინადადებებისმომზადება.

გარდაამისა,ფონდი„სოხუმი“საუწყებათა
შორისოსაბჭოსმიერჩატარებულიკონკურსის
შედეგადგახდასაბჭოსთან არსებულიოჯახში
ძალადობისმსხვერპლისსტატუსისგანმსაზღვრე
ლი (მსხვერპლის იდენტიფიცირების)ჯგუფის
წევრი.ორგანიზაციისესმანდატიუფრომეტად
უზრუნველყოფსკანონისიმპლემენტაციისკუ
თხითსაჭიროინფორმაციისხელმისაწვდომობას
დასახელმწიფოდასოციალურინსტიტუტებთან
თანამშრომლობასამმიმართულებით.

მონიტორინგისმეთოდოლოგია,
მიზნებიდაამოცანები
„ოჯახშიძალადობისაღკვეთის,ოჯახშიძა

ლადობისმსხვერპლთადაცვისადადახმარების
შესახებ“კანონისმონიტორინგიფონდმა„სოხუმ
მა“2015წლისიანვარშიდაიწყოდამისიპირველი
ეტაპიდასრულდა2015წლისდეკემბერში.

მონიტორინგმა მოიცვა განათლებისა და
მეცნიერების;შრომის,ჯანმრთელობისდაცვი
სადა სოცუზრუნველყოფის; შინაგან საქმეთა
სამინისტროების პირველადი სტრუქტურების
საქმიანობა;ასევესხვასახელმწიფოდასაზოგა
დოებრივიინსტიტუტები.

ინფორმაციისშეგროვებახდებოდათვისობ
რივიდარაოდენობრივიმონაცემებისმოპოვე
ბით.ამმიზნითჩატარდა18ფოკუსჯგუფი(178
რესპონდენტთან),25ჩაღრმავებულიინტერვიუ
(25ექსპერტთან),გამოიკითხა150რესპონდენტი.
მთლიანობაშიკვლევაშიჩართულიიყო353მონა

ქალთამიმართძალადობისადაოჯახშიძალადობისპრობლემისაღმოფხვრის
კუთხითფონდი„სოხუმის“მუშაობაშიგამოიკვეთაარსებულიკანონისიმპლე
მენტაციისხარისხის,კანონისადასამოქმედოგეგმისურთიერთმიმართების,
ოჯახშიძალადობისაღკვეთისკუთხითდასახულისახელმწიფოსამოქმედოგეგ
მისშესრულებისმონიტორინგისადაშეფასებისსაჭიროება.



8

rfyjybc  vjybnjhbyub

წილე.კვლევაჩატარდადასავლეთსაქართველო
ში:ქუთაისი,ხონი,წყალტუბო,ბაღდათი,სენაკი,
ზუგდიდი,ფოთი,ოზურგეთი,ბათუმი.

კვლევისრესპონდენტებიიყვნენძალადობის
მსხვერპლებიდარისკჯგუფისპირები,რეფე
რალურიმექანიზმებისსუბიექტებისსხვადასხვა
დონისწარმომადგენლებიპოლიციელები,სოცია
ლურიმუშაკები,საჯაროსკოლებისადასაბავშვო
ბაღებისპედაგოგები,სახელმწიფოდაარასახელ
მწიფოკრიზისულიცენტრებისადათავშესაფრის
ხელმძღვანელები,ჟურნალისტები,ადგილობრივი
თვითმმართველობისორგანოების,არასამთავრო
ბოსექტორისწარმომადგენლები.

მონიტორინგიჩატარდაკანონისშესრულე
ბაზეპასუხისმგებელი  სამინისტროების  შსს,
ჯანმრთელობისადასოციალურიდაცვის, გა
ნათლებისადამეცნიერებისდონეზეც.

მონიტორინგმაგამოავლინაკანონისადაძა
ლადობისაგანდაცვისღონისძიებებისსამოქმედო
გეგმისურთიერთშესაბამისობადაშესრულების
ხარისხი.საშუალებამოგვცა,დაგვეფიქსირები
ნამსხვერპლისდაცვისხარისხიდაპრევენციის
არსებულისახელმწიფოსტრატეგია.მიუხედავად
ხარვეზებისა(პირველრიგშიესარისრეფერი
რებისპროგრამებისდაფინანსებისარარსებობა
კანონისიმპლემენტაციისათვის),შეიძლებაით
ქვას,რომსერიოზული ძვრებია ძალადობისა
განდაცვისმექანიზმებისამოქმედებისკუთხით.
უწყებათშორისისაბჭოსპოზიციით,რომელსაც
კანონისშესრულებისმონიტორინგისფუნქცია
აკისრია,კანონიიმპლემენტაციისთვალსაზრი
სითსაკმაოდეფექტურია.იქგაწერილიღონის
ძიებებიაქტიურადარისგამოყენებულითუნ
დაც შემაკავებელიდა დამცავი ორდერების
გამოცემა,სისხლისსამართლისსაქმისაღძვრა,
ოჯახში ძალადობის მსხვერპლის სტატუსის
განმსაზღვრელიჯგუფისთვის პირდაპირ მი
მართვისშესაძლებლობა,სხვადასხვასერვისის
ხელმისაწვდომობა,თავშესაფრებში მოხვედრა,
სარეაბილიტაციოღონისძიებები,რომლებიც
მიმართულიაიმისკენ,რომმსხვერპლისაზოგა
დოებასდაუბრუნდეს,როგორცსრულფასოვანი
წევრი. „გამონაკლისს შეადგენსგარდამავალი
დებულებითგანსაზღვრულიოჯახშიძალადობის
მსხვერპლთაფულადიკომპენსაცია,რომლისგა
ნახლებაჯერჯერობითვერმოხერხდა.თუმცა
მიდისჯანდაცვის სამინისტროსთან აქტიური
მუშაობა,კანონპროექტისსახითუკვეარისგარ
კვეულიმონახაზი“.

უწყებათშორისიკოორდინაცია,გამოვლენი
ლიმონიტორინგისგანმავლობაში,დამაკმაყოფი
ლებელია,თუმცაარსებულისურათიჭრელიადა
შეიმჩნევახარვეზები.ამასსაბჭოსმესვეურნიც
აღიარებენ: მათი აზრით, ცნობიერების ამაღ
ლებაზეორიენტირებული მეტიღონისძიებაა
საჭირო იმისათვის,რომრეფერალური მექა
ნიზმისსუბიექტებმაიცოდნენთავიანთიროლი.
ხარვეზიმდგომარეობსიმაში,რომკოორდინაცია
არხდებაყოველდღიურიმუშაობისრეჟიმშიდა
გაბნეულიხასიათიაქვს...ზოგჯერსუბიექტებმა
არიციან,რომელშემთხევაშიროგორიმოქმე
დონ,ვისმიმართონ...“

მსხვერპლისსტატუსისმინიჭებისპროცედუ
რებიმონიტორინგისპროცესშიგამოვლენილი
მონაცემებით,წინაწლებთანშედარებითსაკმაოდ
ეფექტურადხორციელდება,რაცსაუწყებათა
შორისოსაბჭოსერთერთმთავარმონაპოვრად
შეიძლებაჩაითვალოს.სახეზეაბევრადუფრო
მოქნილიდამობილურიჯგუფიდაგამარტივე
ბულიპროცედურები.

მოძალადესთანმუშაობისსაჭიროება:თით
ქმის ყველაშეხვედრაზე იყოდაფიქსირებული
პრაქტიკოსების,დარგისსპეციალისტების პო
ზიცია ამასთანდაკავშირებით. „კანონშიჯერ
კიდევბევრიისეთიჩანაწერია,რომელიცუნდა
აღსრულდესდაშეიქმნასპირობებიიმისათვის,
რომდაიწყოსმათიმოქმედება,მაგ.,მოძალადეთა
სარეაბილიტაციოცენტრი,რომელიცმუდმივად
დევსკანონშიდაწლიდანწლამდეგადადისმისი
აღსრულებისვადა“.

„ყველა ჩვენი მოქმედება ხორციელდება
ცალმხრივად.ოჯახშიძალადობისშემთხვევაში
ყოველთვის გვყავს მსხვერპლიდა მოძალადე.
ჩვენი საქმიანობა, ყველასაკანონმდებლორე
გულაცია მიმართულია მსხვერპლისკენ,  მისი
ინფორმირებისკენ, მისიუსაფრთხოების,ჯან
მრთელობისდაცვისკენდაა.შ,მაგრამარაფერს
ვაკეთებთ მოძალადისთვის. იმასაც კი, რაც
გათვალისწინებულია კანონით. სამწუხაროდ,
მსხვერპლიუნდადაბრუნდესისევიმგარემოში
დამოძალადეროგორიდახვდება,ესკიდევსა
კითხავია,როდესაცმასთანარანაირიმუშაობა
არჩატარებულა“.

„არსებობსშემაკავებელიდადამცავიორ
დერები. შემაკავებელიორდერისშემთხვევაში
პოლიციამოქმედებსდააკრძალვებიეკისრება
მოძალადეს,თუმცაშემაკავებელორდერსუსას
რულოვადაარაქვს,მისიმოქმედებაერთითვის
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მერეწყდებადაჩვენგვქონიაშემთხვევა,როდე
საცშემაკავებელიორდერისპირველპერიოდ
შიცკიგანმეორებითმომხდარაძალადობა,ანუ
მოძალადეზეზემოქმედების მექანიზმები არის
აბსოლუტურადდაუხვეწავი“.

ხშირადჟღერდამოსაზრება,რომ„სამარ
თლებრივ მეთოდებზეუფრომიზანშეწონილია
მოძალადეზეფსიქოლოგიური და სხვაგვარი
ზემოქმედებადასწორედამისთვისარისსაჭირო
სარეაბილიტაციოცენტრი“.

„ჩვენუამრავი ვორკშოპი ჩავატარეთდა
უამრავ ადამიანსშევხვდით.გვქონიაშემთხვე
ვები,როდესაცქალბატონებიინდივიდუალურად
კითხვებსგვისვამდნენ,თითქოსსხვებზესაუბ
რობდნენ,მაგრამაშკარადჩანდა,რომესმათ
ეხებოდათ.ამშეხვედრებისდროსდავრწმუნდი,
რომარანაირიეფექტიარექნებაჩვენსსაქმი
ანობას,თუკიცალმხრივად ვიმოქმედებთდა
მიმართულივიქნებითმხოლოდმსხვერპლისკენ.
აუცილებლადუნდაარსებობდესზემოქმედების
საშუალებებიმოძალადეებისთვის,გარდაიმისა,
რასაცმოიცავსსისხლისსამართლისკანონმდებ
ლობა(226ემუხლიოჯახშიძალადობა)“.

იყოუფრორადიკალურიპოზიციებიც:„სანამ
არიარსებებსმოძალადისსარეაბილიტაციოცენ
ტრიესკანონისრულყოფილადარჩაითვლება“.

„ძველი“და„ახალი“სამოქმედოგეგმები 
ჩვენიდაკვირვებით, კანონის 20132015 წლის
სამოქმედოგეგმაშიგაწერილიაისღონისძიებები,
რომლებიც, ძირითადად,უკვე იყოგათვალის
წინებული 20082010 წლის, 20112013 წლების
სამოქმედოგეგმებშიდაეყრდნობა3ძირითად
მიზანს:სახელმწიფოპოლიტიკისადაშესაბამისი
საკანონმდებლობაზისსრულყოფაძალადობის
აღკვეთის,ძალადობისმსხვერპლისდაცვისადა
დახმარებისსაკითხში;ძალადობისმსხვერპლთა
დაცვადადახმარება;ძალადობისპრევენციადა
ცნობიერების ამაღლება ძალადობის პრობლე
მასთანმიმართებით.

არსებული მდგომარეობის ანალიზიცხად
ყოფს,რომწინაწლებთანშედარებითსაგრძნობ
ლადშეიცვალამდგომარეობაოჯახშიძალადო
ბისპრობლემისმასშტაბებისაღიარებისკუთხით.
ამას ხელი შეუწყო  შემთხვევების საგანგაშო
სტატისტიკამ.

ქვეყნისუმაღლესსახელისუფლებოწრეებში
არაერთხელიყოდეკლარირებულისაკითხისსა
ხელმწიფოპოლიტიკისრანგშიაყვანისდამასზე
რეაგირების ეფექტურიმექანიზმებისშექმნის,
საზოგადოებრივცნობიერებაშიძალადობასთან
შეურიგებელიდამოკიდებულებისაღზრდისსა
ჭიროება.

მონიტორინგისშედეგადგამოვლინდა,რომ

არისგარკვეულიძვრებიპრობლემისმოგვარე
ბასთანდაკავშირებით,მაგრამესჯერჯერობით
უფრორიტორიკისდონეზეა. ყველაზესერიო
ზულიშემაფერხებელიგარემოებაა სახელმწი
ფოდაფინანსებისდაშესაბამისიპროგრამების
არარსებობა.

საკანონმდებლოცვლილებებიოჯახშიძა
ლადობისაღკვეთისკანონისმიღებიდანდღემ
დეგანხორციელდა არაერთი საკანონმდებლო
ცვლილება. მათი მნიშვნელოვანი ნაწილი იყო
ადგილობრივიდასაერთაშორისოარასამთავ
რობო სექტორისრეკომენდაცია.ცვლილებე
ბის სერიოზული ნაწილი განხორციელდა შსს
ინიციატივითდარიგი  ექსპერტების შეფასე
ბით,სასიკეთოგავლენამოახდინაპრობლემის
მოგვარებაზე.

შეიძლებაგაკეთდესდასკვნა,რომშრომის,
ჯანმრთელობისდაცვისადა სოციალურიუზ
რუნველყოფის სამინისტროსჩართულობა კა
ნონისიმპლემენტაციაშიგამოიხატებამხოლოდ
ბავშვთარეფერირებისპროგრამაშიმონაწილე
ობით.როგორცუწყებისსაშუალორგოლისწარ
მომადგენელიაღნიშნავს,„სოციალურიმუშაკები
ბავშვთაძალადობისსაკითხებზემუშაობენდა
იციან,როგორიპროცედურებიუნდაგატარდეს,
ხოლოოჯახურიძალადობისშემთხვევაშივერ
მუშაობენ,რადგანარააქვთგაწერილიესფუნ
ქციები“.

მონიტორინგმაცხადყო,რომარსებულირე
სურსებისპირობებშიახალიმიმართულებისდა
მატებასოციალურიმუშაკებისფუნქციისთვის,
რბილადრომვთქვათ,არაეფექტურიიქნებადა
კიდევუფროგაამძაფრებსკადრებისდენადობის
ტენდენციას.

გამოიკვეთა შეხედულება  მოხდეს სის
ტემისდეცენტრალიზაციადა ადგილობრივი
მმართველობის სტრუქტურებში სოციალური
მომსახურებისრაღაცნაწილის ინტეგრირება.
„განსაკუთრებითმაღალმთიანრეგიონებში,პე
რიფერიებში,სადაცსოციალურმუშაკებსუჭირთ
ხმისმიწვდენა“.

მონიტორინგისგანმავლობაშიგანათლებისა
და მეცნიერების სამინისტროგამოჩნდა, რო
გორცერთერთიყველაზე„ჩაკეტილი“უწყება.
მისიკოორდინაციარეფერალურიმექანიზმების
სხვა სუბიექტებთანდა ჩართულობა ძალადო
ბისპრობლემაზერეაგირებისსაკითხშისაკმა
ოდ სუსტია. პედაგოგებსუჭირთგათავისება,
რა პასუხისმგებლობა ეკისრებათ სოციალურ
მუშაკებთან, სამართალდამცავორგანოებთან
თანამშრომლობისათვის. ჩატარებულფოკუს
ჯგუფებზეგამოიკვეთაშეხედულება,რომ„პო
ლიციიდან უფრო მეტი შეტყობინება მოდის,
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ვიდრესაგანმანათლებლოდაწესებულებებიდან.
სკოლისდირექტორები,პედაგოგებიმაინცთავს
იკავებენშეტყობინებებისაგანდაშემთხვევების
გასაჯაროებისაგან“.

სამინისტროაქტიურადმუშაობსსამოქალა
ქოგანათლებისრეფორმაზე,მაგრამსკოლებში
ამკუთხითპროგრესიარშეიმჩნევა.მიუხედავად
იმისა,რომგაცხადებულიასამინისტროსპოლი
ტიკაოჯახშიძალადობისაღკვეთისადაძალადო
ბისპრევენციაშიუწყებისროლისშესახებ,გამო
კითხული150 პედაგოგიდან კითხვაზე  გაქვთ
თუ არა სპეციალური ინსტრუქციებიოჯახში
ძალადობისფაქტებზერეაგირებისათვისმხო
ლოდ38%პასუხობსდადებითად. 40%თვლის,
რომარააქვსასეთიინსტრუქცია,ხოლო22%ს
ამისშესახებარაფერიგაუგია.რაცშეეხებაინ
ფორმაციას პედაგოგების პასუხისმგებლობაზე
ძალადობისფაქტებისიგნორირებისას:40.6%მა
იცისამისშესახებ.დანარჩენსარსმენიაამისთა
ობაზე.თვითონპრობლემისარსებობაცარარის
აღქმულიპედაგოგებისმიერ.კითხვაზეჰქონიათ
თუარათავისიპედაგოგიურიმოღვაწეობისგან
მავლობაშიმოსწავლეებზეპირდაპირიანირიბი
ძალადობა,38%პასუხობსდადებითად.

მონიტორინგმაუჩვენასახალხოდამცველის
აპარატისგააქტიურებაწინაწლებთანშედარე
ბით. ეს, ძირითადად, მოხდა გენდერულიდე
პარტამენტისსაქმიანობის ხარჯზე,რომელიც
საკმაოდხშირადაკეთებსრეკომენდაციებს,რა
მიმართულებითუნდაგაიზარდოსინტერვენცია,
რომელიაძალადობისაგანდაცვისსუსტიმხარეები.
განსაკუთრებითკრიტიკულიიყოდეპარტამენტი
კანონის„გენდერულინეიტრალობის“მიმართდა
მიიჩნევდა,რომამითარხდებახაზგასმაიმისა,რომ
ქალებიუფროხშირადარიანძალადობისმსხვერ
პლნი (საკითხი გამოსწორდა საკანონმდებლო
ცვლილებათაახალიპაკეტით,იცვლებაკანონის
დასახელებაც„ქალთაძალადობისაგანდაცვის...“).

მონიტორინგმაგამოავლინა „ცხელიხაზე
ბის“სხვადასხვაენოვანიოპერატორების,ასევე
რეგიონებიდანუფასოზარებისხელმისაწვდო
მობისაუცილებლობისსაკითხი.

გამოჩნდასხვაარაერთისაჭიროება.მაგალი
თად„რთული“მოზარდიგოგონებისათვის(რო
მელთარაოდენობისზრდისტენდენციააშკარაა)
სპეციალიზირებულიდაწესებულებისსაჭიროება.

ერთერთიყველაზეგამოკვეთილიხარვეზი
კანონის იმპლემენტაციში არის ერთიანი სტა
ტისტიკურიბაზისარარსებობა,რომელიცსხვა

დასხვაუწყებისმხრიდანძალადობისფაქტების,
მსხვერპლთარაოდენობისდაიდენტიფიკაციის
დაა.შ.განსხვავებულმონაცემებსგვთავაზობს
დადამაბნეველია. განსხვავებულია სახალხო
დამცველის,შინაგანსაქმეთასამინისტროს,საა
გენტოსმონაცემები.ესსაკითხიპირველირიგის
ამოცანადუნდაიქცესახალსამოქმედოგეგმაში.

ყველადონისშეხვედრაზედადგადღისწეს
რიგშისოციალურიმუშაკისინსტიტუტისსაკი
თხი.ეს,საქართველოშიშედარებითახალიდა
კარგისასტარტოპოზიციითდაწყებულისაქმე,
საფრთხისქვეშაა.მისიგანვითარებისნაცვლად
სახეზეაკადრებისდენადობა.აუცილებელიაინ
სტიტუტისსასწრაფორეორგანიზაცია,რომლის
ადვოკატირებაფონდი „სოხუმის“ მიერ სხვა
დასხვადონეზედიდიხანიახდებოდა.სასიხარუ
ლოა,რომამსაკითხზეუკვეხმამაღლადაიწყო
საუბარიდა ინფორმაცია 70მდესოციალური
მუშაკისახალიშტატისდამატებაზენამდვილად
წაადგება საქმეს. ასევე უმნიშვნელოვანესია
ოჯახშიძალადობისსაკითხებზეცალკესოცია
ლურიმუშაკისგამოყოფა,რომელსაცარექნება
შეთავსებული სხვა ქეისები. ეს აუცილებელია
შემთხვევებისმართვის,რისკჯგუფებთანმუ
შაობისკუთხით.

მონიტორინგისპროცესშიგამოიკვეთაკვა
ლიფიციურიექსპერტები,მათშორისარაერთი
უფლებადამცველი, პრაქტიკოსი,რომელსაც
ყოველდღიურიშეხებააქვსსაკითხთანდათვალ
ნათლივხედავსყველახარვეზსკანონისგამოყე
ნებისთვალსაზრისით.მათაქვთინფორმაცია,
რომელიცსაჭიროასფეროსუფროეფექტური
საქმიანობისათვის.მიუხედავადამისა,არხდე
ბა მათი  პოზიციების შეჯერება ხარვეზების
გამოსწორების გზების შესახებ. სასურველია,
საუწყებათაშორისოსაბჭოსთაოსნობითშეიქ
მნასასეთექსპერტთაჯგუფი,რომელიციქნება
ინფორმაციის გამტარიდაზარალებულსადა
სახელმწიფოსშორისდაარსებულისუსტიწერ
ტილების აღმოჩენით ხელსშეუწყობს კანონის
შემდგომდახვეწას.

მონიტორინგის პროცესშირიგთვითმმარ
თველობებში გამოვლინდა ადგილობრივი სა
ხელისუფლებო სტრუქტურების მონაწილეობა
ძალადობისპრევენციაშიდამსხვერპლისდახ
მარებაში. გამოიკვეთაცალკეული პრეცედენ
ტები,როცაადგილობრივიბიუჯეტიდანხდება
ძალადობისმსხვერპლისერთჯერადიდახმარე
ბა,ბინისქირისათვისთანხისგამოყოფა.მონი
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ტორინგმაცხადყო ამრგოლის სისტემატური
არაფორმალური ჩართულობა პრობლემაზე
რეაგირებაშიდადღისწესრიგშისათანადოსა
კანონმდებლოცვლილებებისსაჭიროება.

ცალკედგასსაგანმანათლებლოტრენინგების
საჭიროებისდაინფორმირებისსაკითხი,რომლის
გარეშეც ძნელი იქნება ადგილობრივდონეზე
ერთერთყველაზეგამოკვეთილგენდერულგა
მოწვევაზეპასუხი.

მონიტორინგმა აჩვენასპეციალიზირებული
სასამართლოსსაჭიროება:იმშემთხვევებშიცკი,
როცასაკითხისასამართლომდემიდის,ხშირად
არისმიღებულიარაადეკვატურიგადაწყვეტილება
(მაგ.ძალადობისშემთხვევაშიმხოლოდქონებრივი
საკითხისგადაჭრადამსხვერპლისდამოძალადის
იზოლირებისსაჭიროებისუგულებელყოფა).

პრაქტიკოსებმაარაერთხელდააყენესმულ
ტიდისციპლინარულიჯგუფისსაჭიროებისსაკი
თხი(პოლიცია,ფსიქოლოგი,სოციალურიმუშაკი)
ძალადობის შემთხვევების იდენტიფიკაციისა
და მართვისდროს. ეს განსაკუთრებითეხება
სკოლამდელიდაწესებულებების პერსონალს.
გამოვლინდა,რომ გაეროს ბავშვთაფონდის
დაჟინებულირეკომენდაციაძალადობისშემ
თხვევების შესახებ ინფორმაციის მიწოდებისა
დარეფერირების პროცესში ჩართულიიყვნენ
საბავშვობაღებისპედაგოგები,მედპერსონალი
თითქმისარარისგათვალისწინებული.

მონიტორინგის პროცესში სხვადასხვადო
ნეზე გამოიკვეთა არასამთავრობო სექტორის
განსაკუთრებულიროლი. შსსპასუხისმგებელი
პირისთქმით,„ზოგჯერმსხვერპლსგარკვეუ
ლიუნდობლობააქვსსახელმწიფოუწყებებისდა
ოჯახისწევრებისმიმართდამასსწორედარა
სამთავრობოორგანიზაციისწარმომადგენელი,
კარგისპეციალისტიშეიძლებამოევლინოსმხსნე
ლად,მისგანმიიღოსშესაბამისიკონსულტაცია,
დახმარებადამისიუშუალოჩარევითმოახერხოს
თავისიპრობლემებისმოგვარება“.

ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ მომზადე
ბულისაკანონმდებლოცვლილებების პაკეტის
მიხედვით, ქალიდაცულიიქნება არამხოლოდ
საოჯახო,არამედსაზოგადოებრივსივრცეშიც.

ფონდი „სოხუმის“ მიერ ჩატარებული მო
ნიტორინგისშუალედურანგარიშშიგანსაკუთ
რებული ყურადღება ეთმობოდა მსხვერპლის
დაცვისმიზნითგამოცემულიშემაკავებელიორ
დერისმიღებისკუთხითარსებულსირთულეებს,
რომელზედაცმიუთითებდნენროგორცმსხვერ
პლები,ასევეპოლიციისმუშაკები.რეკომენდაცია
შეეხებოდაპროცესისგამარტივებისსაკითხს.

მისასალმებელია,რომახალსაკანონმდებლო
პაკეტშიესნორმაგათვალისწინებულია:უფრო

სწრაფიდაეფექტურიხდებაქალთამიმართძა
ლადობისადაოჯახშიძალადობისმსხვერპლის
დაცვისადამოძალადისშეზღუდვისდროებითი
ღონისძიება,რომელიც„შემაკავებელიორდე
რის“სახელწოდებითარისცნობილი.თუდღემდე
მოქმედიკანონმდებლობითპოლიციისოფიცრის
მიერგაცემულიშემაკავებელიორდერისასამარ
თლოსმიერდამტკიცებასმოითხოვდა,ცვლილე
ბებისამოქმედებისშემდეგშემაკავებელიორდე
რიგამოცემისთანავეშევაძალაში.ესცვლილება,
იუსტიციისსამინისტროსაზრით,გააძლიერებს
პოლიციასამგვარიტიპისძალადობასთანბრძო
ლაშიდაშემაკავებელიორდერიუმოკლესდროში
შედეგისმომტანიგახდება.

მაშინ,როცა კანონიუფროუსამართლოა,
ვიდრესამართლიანიჩვენიდაკვირვებით,კა
ნონის იმპლემენტაციის კუთხითხშირადიკვე
თებოდაისეთიხარვეზები,რომლებიცმთლიანად
კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებსსახელმწიფოპო
ლიტიკისეფექტურობასმსხვერპლისდაცვისდა
რეაბილიტაციისკუთხით.მაგალითად,როგორც
არაერთშეხვედრაზეაღინიშნა,ხშირიაშემთხვე
ვა,როცამსხვერპლიარისსიღარიბისზღვარს
ქვემოთდასტატუსი ეხსნება,როდესაცმოძა
ლადესგაერიდებადა სახლიდან მიდის. პრაქ
ტიკოსთა შეფასებით, ესდიდიუსამართლობა
დასაკანონმდებლოლაფსუსია:„უსახლკაროზე
მეტისოციალურადდაუცველივინარის,მაგრამ
სოციალურაგენტებს არშეუძლიათ არანაირი
დახმარება,კანონისსაწინააღმდეგოდვერწავ
ლენ“. ჩვენი წინადადებაა,რომ ეს კატეგორია
იყოს გათვალისწინებული სიღარიბისზღვარს
ქვემოთმდგომმოსახლეობაშიდასახელმწიფომ
განსაზღვროსმისიდაცვისღონისძიებები.


ორგანიზაციაამეტაპზემუშაობსმონიტო

რინგისსაბოლოოანგარიშზე,რისშემდეგაც,
ფონდი „სოხუმი“, სახელმწიფოსგან მისთვის
მინიჭებული მანდატის საფუძველზე, საუწყე
ბათშორისო საბჭოს წარუდგენს სარეკომენ
დაციო ხასიათის წინადადებებს,რომლებიც,
ჩვენი ღრმა რწმენით, სასარგებლო იქნება
ოჯახშიძალადობისპრობლემისმოგვარებას
თანდაკავშირებულისაკითხების,მსხვერპლის
დაცვისუფროეფექტურიღონისძიებებისგა
სატარებლად.

ფონდი„სოხუმი“2016წლიდანისევგააგ
რძელებს კანონის იმპლემენტაციის მონიტო
რინგს,რაც,პარტნიორებისაღიარებით,საშური
და საპასუხისმგებლო ამოცანაა. სასურველია
უფრომეტირესურსებითდამასშტაბებით.

ემაკამკია,მონიტორი
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„საინტერესოა,დადებითიაურაა,ბევრსი
ახლესვიგებ,ყოველთვისმიხარიააქმოსვლა,“
ამგვარადაფასებენქალბატონებიქალთამხარ
დაჭერისცენტრშიყოველთვიურტრადიციულ
შეხვედრებს.

ქუთაისის ქალთა მხარდაჭერისცენტრი,
რომელიც2009წლიდანფუნქციონირებს,დევ
ნილდაადგილობრივქალბატონებსაერთიანებს.

ქალთამიმართძალადობისპრევენცია,ფსი
ქოლოგისადაიურისტისკონსულტაცია,ასევე,
პერიოდულადრეპროდუქტოლოგის რჩევები
ესისთემებია,რაზეცცენტრისშეხვედრებზე
ქალბატონებიამომწურავდაკვალიფიციურინ
ფორმაციასიღებენ.

„ქალთა მხარდაჭერისცენტრის მიერგა
მართულშეხვედრებზექალებსმარტივდაგა
საგებ ენაზე შეუძლიათ ინფორმაციის მიღება.
ვატარებთსხვადასხვაღონისძიებასმაგალითად,
ბავშვთადაცვის,მშვიდობის,დევნილთადღეს
თანთუსხვამნიშვნელოვანთარიღებთანდაკავ
შირებით,“ამბობსცენტრისმობილიზატორი,
ლარისა(ლელა)შენგელია.

ფსიქოლოგიმანანაგოცირიძექალთამხარ
დაჭერისცენტრში გამართული შეხვედრების
მნიშვნელობაზესაუბრობს.მისიგანმარტებით,
მსგავსიტიპისშეხვედრებიქალებისგახსნილო
ბას,მენტალიტეტისცვლილებასდასტერეოტი
პებისმსხვრევასუწყობსხელს.

„პრაქტიკული მაგალითები უფრო ათვი

    mesfbcbc mfksf v[fhlfzthbc wtynhb

მობილიზატორი
ლარისაშენგელია

ფსიქოლოგი
მანანაგოცირიძე

იურისტი
თამარგოგოხია

სებადია, ამიტომ ვცდილობთ გასაგები ენით
ვაჩვენოთმაგალითები,რომლებიცგანსაკუთ
რებითდაბალითვითშეფასებისქალებისთვისაა
მნიშვნელოვანი.დასაწყისშიუჭირდათქალებს
გახსნა,მაგრამმსგავსპრაქტიკულმაგალითებ
ზესაუბრებმაისინიუფროთავისუფალიგახადა.
ახალგაზრდობა სხვაგვარად ხედავს ოჯახის
შექმნისსაკითხებს,ვიდრეშუახნისქალბატო
ნები.იცვლებასტერეოტიპები,მენტალიტეტიდა
მიდგომები.ჩვენიშეკრებებიარისპროვოკაცია
იმისთვის,რომ ქალებიუფროგულახდილები
გახდნენდაისაუბრონმეზობლის,მეგობრისან
საკუთარისტორიებზე.ჩვენსირგვლივბევრია
ოჯახურიკონფლიქტის,ძალადობისშემთხვევა
დათუამაზეარვისაუბრეთ,თუვიღაცამამაზე
ართქვადაგავჩუმდით,პრობლემაისევდარ
ჩება,“ამბობსფსიქოლოგიმანანაგოცირიძე.

ქუთაისში მცხოვრებითინა ხობელია,რო
მელიც წარმოშობით აფხაზეთიდანაა, უკვე 5
წელია ქალთა მხარდაჭერის ცენტრის მიერ
ორგანიზებულშეხვედრებსესწრება.როგორც
ამბობს,მისთვისასეთშეხვედრებზედასწრება
ორმხრივისარგებლისმომტანია,რადგანსაკუ
თარგამოცდილებასუზიარებსსხვებსდათავა
დაცმეტადინფორმირებულიხდება.

„სხვადასხვაასაკისდაპროფესიისქალბა
ტონებთანურთიერთობა, მათთვის საკუთარი
გამოცდილებისდაკეთილირჩევისმიცემაძა
ლიან სასიამოვნოა. ზოგიერთი ახალგაზრდაა

cfvj,bkbpfwbj it[dtlhfpt
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დარჩევადარიგებასელოდებაუფროსითაო
ბისგან.სიამოვნებითმოვდივარაქიმიტომ,რომ
კარგიაურააქვთქალბატონებს.თავადაცბევრ
სიახლესვიგებ.საინტერესოაიურისტისგანინ
ფორმაციის მიღება კანონმდებლობის, ქალთა
უფლებებისდასაჭიროებებისშესახებ.ვისურ
ვებდი,რომმეტიქალიჩაერთოსამპროექტში,
რადგანბევრიქალიასახლშიდაინფორმაციის
ნაკლებობა აქვს. მოვლენ, მოისმენენ, განიტ
ვირთებიან,ინფორმაციასმიიღებენდათავიანთ
პრობლემებსაცადვილადმოაგვარებენ,“დარ
წმუნებულიათინახობელია.

მსგავსშეფასებასაკეთებსქალთამხარდა
ჭერისცენტრისშეხვედრაზემყოფიქუთაისელი
მარი ხურციძე.როგორცთავადგანმარტავს,
ცენტრში მხოლოდორ შეკრებას დაესწრო,
თუმცაესსაკმარისიაღმოჩნდაიმისთვის,რომ
აქმიღებულიინფორმაციაყოველდღიურცხოვ
რებაშიგამოიყენოს.

„ორჯერმოვედისულდასტიმულიმომეცა
იმისთვის,რომოჯახშიურთიერთობებიუკეთე
სადდავალაგო.მივიღემეტიინფორმაციადაეს
ჩემსყოველდღიურსაქმიანობაშიგამომადგება.
უფრომეტსვფიქრობდასპონტანურგადაწყ
ვეტილებასარვიღებ.ვიცი,რაარისსწორიდა
რაარასწორი,როგორუნდამოვიქცე.ვფიქრობ,
ქალიაქტიურიუნდაიყოს.ქალსარააქვსმო
დუნებისუფლება,“აღნიშნავსმარიხურციძე.

ცენტრისმობილიზატორილარისაშენგელია
ამბობს:ქუთაისისქალთამხარდაჭერისცენ
ტრიისადგილია,სადაცქალბატონებისიამოვ
ნებითმოდიანწლისნებისმიერდროს,რადგან
ზამთარშიაქსითბოეგულებათ,ცხელზაფხულ
შიკისიგრილე...ჩაისათუყავისსმაშიერთმა

ნეთსსაკუთარამბებსუყვებიან,გამოცდილებას
უზიარებენ,რჩევებსაძლევენ,ბევრსაინტერე
სოსაციგებენ.რომელერთქალბატონზეგიამ
ბოთ...ნელიჭანტურიახშირადიმეორებს,რომ
აქ საკუთარი პრობლემები ავიწყდებადა ამი
ტომაცსიხარულითმოდისშეხვედრებზე.ასეა
ქეთი ნიკოლაიშვილიც, მარიკატვილდიანიც.
მაიადავითაშვილი,მართალია,ექიმია,მაგრამ,
როგორცამბობს,აქმოსვლადასხვააქტივის
ტებთანურთიერთობამისთვისწამალსუდრის.
მთხოვსხოლმე,რომყოველთვისმოვიწვიო.ირმა
ვაშაკიძე ახალგაზრდა ქალბატონია.რთულად
წავიდამისიცხოვრება.ცენტრშიმოსვლისშემ
დეგძალიანშეიცვალა,საკუთარითავისრწმენა
დაიმედიგაუჩნდა,სამსახურისძებნაცდაიწყო
დაცვლილებებს ელოდება. მზია მურუსიძემ
უკვედაიწყომუშაობა.ფსიქოლოგიურისაუბ
რებისშემდეგდაძლიადროებითიუმუშევრობის
რთულიპერიოდიდაკვლავდაუბრუნდასაბანკო
სამსახურს,რაცყველააქტივისტისთვისსასი
ხარულოამბადიქცა...

ჩვენსცენტრსთავისიაქტიურიქალბატო
ნებიჰყავს.მათთავიანთიმეგობრები,ახლობ
ლებიმოჰყავთ.ზოგსიურისტისკონსულტაცია
სჭირდება,ზოგსფსიქოლოგის,ზოგიერთსკი
უბრალოდ, განტვირთვა, ადამიანებთანურ
თიერთობა...

ცენტრთან აქტიურად მუშაობს ახალგაზ
რდულიკლუბი.მისიწევრებიარშემოიფარგლე
ბიან მხოლოდკლუბში მიმდინარე საქმეებით,
არამედდევნილთა კოლექტიურცენტრებში,
სკოლებსათუუნივერსიტეტებში სხვადასხვა
ღონისძიებას ატარებენ  საინფორმაციოშეხ
ვედრებს,აქციას,ვორკშოპს,ფილმისჩვენებასა
დადისკუსიას...

cfbyajhvfwbj-cfrjyceknfwbj  
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აქ იკრიბებიან ახალგაზრდებიცდა შედა
რებით ასაკოვანი ქალბატონები,დევნილებიც
დაადგილობრივებიც.ისინიყოველშეხვედრა
ზე ახლობლებივითხვდებიან ერთმანეთს. ასე,
რომცენტრი ინტეგრაციასაცუწყობს ხელს...
შეზღუდული შესაძლებლობების ადამიანების
ინტეგრაციაზეცვზრუნავთ.მაგალითად,ნატო
კუპატაძეხშირადდადისშეხვედრებზე,25ნო
ემბერსაქციაზეცმიიღომონაწილეობა...

შშმ პირთა საერთაშორისო დღეს, 3 დე
კემბერს, დღის ცენტრს ვეწვიეთ სტუმრად.
გაირკვა,რომერთერთბენეფიციარსიურის
ტისკონსულტაციასჭირდებოდა. შემდეგმაია
ფირცხელავა ქალთა მხარდაჭერისცენტრში
მოვიდადამიიღოპასუხიმისთვისსაინტერესო
კითხვებზე.

ლარისა შენგელია ქუთაისის გენდერუ
ლი საკონსულტაციოსაბჭოს წევრია. კარგად
იცნობს ადგილობრივი თვითმმართველობის
პროგრამებს.გარდაამისა,სისტემატურადეს
წრებასაკრებულოსსხდომებსდაიქმიღებულ
ინფორმაციასაწვდისსამობილიზაციოშეხვედ
რების მონაწილეებსთუქალთა მხარდაჭერის
ცენტრშიშეკრებილებს.

ცენტრისმობილიზატორმა,სამუსიკოსკო
ლაინტერნატში მცხოვრებ ქალბატონს,რო
მელსაცთანხასჭირდებოდაოპერაციისშემდეგ
თბილისშიგამოკვლევისჩასატარებლად,გაუწია
შუამდგომლობა საკრებულოსჯანდაცვისადა
სოციალურსაკითხთა კომისიაში. მერე გაირ
კვა,რომ ამ ქალბატონის ვაჟიშვილსუკვეგა
დაურიცხავსთანხადაარდასჭირდათ.თუმცა
მანცენტრისმობილიზატორსთანადგომისადა
მონდომებისათვისდიდიმადლობაგადაუხადა:
ისეთიმადლობელივარ,თითქოსესთანხაგე
ჩუქებინოთო...

მობილიზატორი საინფორმაციო შეხვედ
რებს ატარებს სახელმწიფო სტრუქტურებში.
ერთერთია სოციალური მომსახურების სა
აგენტო. მას მერე,რაც სააგენტოში გაიგეს,
რომფონდ„სოხუმში“შეიძლებაიურისტისადა
ფსიქოლოგისუფასო კონსულტაციის მიღება,
ბენეფიციარებსაგზავნიანქალთამხარდაჭერის
ცენტრში(სააგენტოშიმხოლოდბავშვებთანმო
მუშავეფსიქოლოგებიჰყავთ).

მობილიზატორსდევნილთა კოლექტიურ
ცენტრებშიოჯახის წევრივით ხვდებიან. მან
ყველას პრობლემა იცის. არის შემთხვევები,
როდესაც ასაკოვან ქალებს გადაადგილების
პრობლემა აქვთ, ან ზოგჯერტრანსპორტის
გადასახდელითანხაცარაქვთ.ასეთშემთხვე
ვებში მობილიზატორსფონდის იურისტიდა
ფსიქოლოგი კოლექტიურცენტრში მიყავსდა
იქატარებენსაინფორმაციოსაკონსულტაციო
შეხვედრას.ყოველთვიურადსამისამობილიზა
ციოშეხვედრაიმართებაქუთაისისსხვადასხვა
კოლექტიურცენტრში.

მობილიზატორიარაერთქალბატონსდახ
მარებიასხვადასხვაპრობლემისადვოკატირე
ბაში:ერთადწერენგანცხადებას,თუსაჭიროა,
მიდიანსხვადასხვაუწყებაში...რამდენიმექალ
ბატონს მისიდახმარებით აღუდგინეს სოცია
ლურიდახმარება. სწორედლარისადაეხმარა
დევნილებს,შემდეგუკვემათმიიყვანესსაქმე
ბოლომდედამოგვარდასამიპრობლემა:მოას
ფალტდასამთოტექნიკუმისმისასვლელიგზა,
ექსპერტიზაჩაუტარდასასტუმრო„ხვამლის“
კოლექტიურიცენტრისშენობას,კეთდებაბავ
შვთაგასართობიმოედანისამუსიკოსკოლაინ
ტერნატისკოლექტიურცენტრში.

 სხვებს რომ ვურჩიო, დავეხმარო, მე
თვითონუნდა ვიცოდე,  ამბობსლარისადა
სისტემატურადეცნობა სიახლეებსდევნილთა
განსახლებისათუკანონმდებლობისსაკითხებ
ში, ესწრება საკრებულოს სხდომებს, არასამ
თავრობოორგანიზაციებისპერიოდულშეხვედ
რებს,მონაწილეობსტრენინგებში,რადიოთუ
სატელევიზიო გადაცემებში. ახლახან გაიარა
სატრენინგოკურსიკიევსადაბერლინში„იძუ
ლებითგადაადგილებულპირთახმა“.

ასეგროვდებაცოდნა,გამოცდილება,რო
მელიცკიდევუფროაძლიერებსქალთამხარ
დაჭერისცენტრისსაქმიანობას.

ქუთაისის ქალთა მხარდაჭერის ცენტრი
ფონდი„სოხუმის“ოფისშიმდებარეობსდაის
ფონდისერთერთისახეა...

დეამანაგაძე
„ქუთაისიპოსტის“ჟურნალისტი
სპეციალურად„ქალთახმისთვის“
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აქაურებიამბობენ,ჩვენსსოფელშიყოველ
საღამოს ჰაერს კონფლიქტის სუნი მოაქვსდა
დაწოლისწინთითქმისყველაქალიუფლისგან
წყალობასითხოვს,ღმერთო,ხვალინდელიდილა
მშვიდობიანიგაგვითენეო.

ხურჩაგამორჩეულიაიმით,რომზუგდიდის
მუნიციპალიტეტისესსოფელიენგურსგაღმა,
აფხაზეთთან მდებარეობსდა ეს ყველაფერში
იგრძნობა.

წლებისწინ,გზასსოფელკოკიდანხურჩამ
დე, განსაკუთრებითცუდ ამინდში,თითქმის
ერთისაათივუნდებოდით.ახლა15წუთშიგავ
დივართ,თანამედროვეიერიდაედოაქაურობას,
მოსახლეობასწელსპირველადბუნებრივიაირი
მიეწოდა.

სოფლისცენტრში მაშინვეთვალში გეცე
მათლამაზი შენობა, ასეთიველამაზი ეზოთი,
საბავშვოატრაქციონებით.დიდიმიხვედრაარ
უნდაესსაბავშვობაღია.მისიდათვალიერე
ბისასთითქმისყველამნახველსკმაყოფილება
სახეზევეეხატება.

ცენტრშიერთსართულიანიმოკრძალებული
შენობადგას,დიდი,კოხტაეზოთი.ესსამოქა
ლაქოგანათლებისრესურსცენტრია,სწორედ
ამშენობაშიაფონდი„სოხუმის“ქალთამხარ
დაჭერისცენტრი.

ჩვენიმიზანისულაცარარისხურჩისადა
მისილამაზი ადგილების ხატოვნად აღწერა.
განსაკუთრებულიინტერესიამსაკითხებისადმი
იმითარისგამოწვეული,რომყველაამკეთილი
საქმისუკანქალებისგანსაკუთრებულიაქტი
ურობაა. აქტიურობაკიგულისხმობსადვოკა

ტირების გრძელ პროცესს, განცხადებებითა
და წერილებით ერთი ინსტანციიდან მეორეში
სიარულს,არასამთავრობოორგანიზაციებთან
და ადგილობრივ ხელისუფლებასთანთანამ
შრომლობას.

ქალთამხარდაჭერისცენტრისმობილიზა
ტორია ნონა (დოდო) ბუკია. სოფელში მასზე
უამრავისტორიასმოისმენ,ყველაოჯახისგულ
შემატკივარია. სოფლის პრობლემებს კარგად
იცნობსდა ამბობს, რომ ყოველთვის, როცა
რომელიმე პრობლემის მოგვარებას იწყებენ,
დარწმუნებულნიარიან,რომსაქმესბოლომდე
მიიყვანენ.

„თუარგჯერაიმის,რასაცაკეთებ,შეუძ
ლებელიაცვლილებისმიღწევა.გზისგაკეთება
წლებისგანმავლობაშიჭიანურდებოდა,გვპირ
დებოდნენ,მაგრამმაინცარიძვროდასაქმე.ვინ
არშევაწუხეთ,სადარვიარეთ.მთელსოფელში
განცხადებებიშევაგროვეთ,ამან,რათქმაუნ
და,გავლენაიქონია.ყველაფერისახელმწიფომ
გააკეთა,მაგრამპროცესებისდაჩქარებასხელი
შევუწყვეთ.ასევეიყოსაბავშვობაღისშემთხვე
ვაშიც,ბაღისგამგესცისანადარასელიასლამის
დღედაღამეარეძინა.თვეებისგანმავლობაში
ბაღისპერსონალიუხელფასოდდადიოდა,რომ
მუშაობაარგაჩერებულიყო.საჭიროფართიც
არჰქონდათ. შენობა კოოპერატივისსახელზე
იყოდაბაღისსახელზედაკანონებართულიიყო.
ჩვენყველანიმისგვერდითვიყავითდამასთან
ერთადვიზრუნეთ,რომსაბოლოოდასეთიშე
დეგიმიგვეღო.“

საბავშვო ბაღმა ქალთა პრობლემები გაა
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ნახევრა.დედებიკმაყოფილებასვერმალავენ,
რადგანშვილებიკომფორტულგარემოშიეგუ
ლებათ.დროცგამოუთავისუფლდათ.

დოდო ბუკია ხურჩის სათემო კავშირის
წევრია. კავშირისთავმჯდომარეჯამბულეხ
ვაიაამბობს,რომსოფელშითავისითარაფერი
გაკეთებულა,არცერთიარასამთავრობოორ
განიზაციაარდაინტერესდებაშენით,თუშენი
აქტიურობაარიგრძნო.ბევრირამშეიცვალა
დაესქალთააქტიურობითმოხდა.

შენობაში,სადაცქალთამხარდაჭერისცენ
ტრია,საპირფარეშოარიყო,ამსაკითხისმოგ
ვარებითქალებიდიდიხანიადაინტერესებულნი
არიან,სათემოკავშირთანერთადგანცხადება
დაიწერა,ხელმოწერებიშეგროვდადასოფლის
სუბსიდიითესპრობლემაცგადაიჭრა.

სხვაცენტრებისგანგანსხვავებით,აქმოსმე
ნილიისტორიებიგანსხვავებულია. ასეთპრობ
ლემებსსხვაცენტრებშივერმოისმენროგორ
დააკავეს„საზღვართან“ბავშვიანიქალი,როგორ
გადმოიყვანესსასწრაფოსაოპერაციოდმამაკაცი,
ასეთიამბებიაქარავისუკვირს.გულდაწყვეტილი
სიტყვებიცხშირადისმის:„უპატრონობის,დაუც
ველობისშეგრძნებაარასოდესგვტოვებსდაეს
საშინელებაა.სახელმწიფოზემეტადერთმანეთს
ვეხმარებით,ერთმანეთსვაძლიერებთო“.

იქ ინფორმაციისდეფიციტია. ყველა ხელ
ფეხშეკრულია,რადგანარიცის,არსებობსთუ
არარაიმეგამოსავალიმისი პრობლემებიდან.
იურისტინანაქანთარიაეხმარებაქალებს,ხან
საჭიროდოკუმენტებისმოსამზადებლად,ხან
ოჯახური კონფლიქტების მოსაწესრიგებლად,
ხანაც მიმართულებას აძლევს,როგორ მოიქ
ცნენ,რაგზასმიმართონ.

ქალთამხარდაჭერისცენტრშიერთმანეთის
გამოცდილებასიზიარებენ,ერთმანეთსფსიქო
ლოგიურადაძლიერებენ.

ხურჩაში,ისევეროგორცდანარჩენსაქარ
თველოში,ქალთაძალადობისსაკითხისაკმაოდ
პრობლემურია.სამუშაოსაოჯახომეურნეობის
გარდათითქმისარარის.დაუსაქმებელიმამაკა
ცებიალკოჰოლსეტანებიან,რაცხშირადოჯახუ
რიკონფლიქტებისმიზეზიხდება.ამსიტუაციას
კიდევუფროართულებსსაკითხისმიმართსტიგ
მატურიდამოკიდებულება.ქალებიფაქტებსარ
ახმაურებენდა,შეგნებულადთუშეუგნებლად,
ძალადობისმსხვერპლნიხდებიან.

ქალთა მხარდაჭერის ცენტრის აქტივის
ტებიფხიზლადარიან.სწორედამმდგომარე
ობიდან გამომდინარე შეიქმნა მედიატორთა
ჯგუფი.ჯგუფშისამიქალბატონია.ისინისო
ფელშიპატივისცემითსარგებლობენ, ამფაქ
ტორსკიგანსაკუთრებულიმნიშვნელობააქვს
კონფლიქტისმოგვარებისდროს.დოდობუკია
ყვებარეალურ ისტორიებს, ღამის 11 საათ
ზე მეზობელმაროგორდაურეკადა სთხოვა,
მისულიყო მისოჯახში,რადგან მეუღლესთან
კონფლიქტსვერაგვარებდა: „ჩემმაჩარევამ
დადებითადიმოქმედა,მეიქარმითქვამს,რომ
ჭკუისსასწავლებლადმოვედი.უბრალოდსი
ტუაციაგავანეიტრალე“.

მსგავსიმაგალითიხშირია.მედიატორები
მიდიანმეზობლებთან,ახლობლებთანდაცდი
ლობენ,კონფლიქტურისიტუაციამოაგვარონ
ისე, რომ ოჯახის არც ერთმა წევრმა თავი
უხერხულად არ იგრძნოს. მათ კარგად იცი
ან,რომყველაოჯახსსაკუთარიწესებიაქვს
დასწორედისეუნდამიუდგე,რომესწესები
არ დაარღვიო. კონფლიქტის დროს ხშირად
წვრილმანიმიზეზებიმოქმედებს,ორივემხა
რესუნდადაანახო,რომ არღირს ამისთვის
ზედმეტიხმაური,სხვაგანუარესებიცხდება,
მაგრამ ის გზა უნდა ავირჩიოთ, რომელიც
უკეთესია.

მედიატორები ყვებიან,რომდახმარების
თვის ისეთმაოჯახებმაც მიმართეს, ვერც კი
წარმოდგენდნენ, იქთურამე პრობლემა იყო,
რაციმისდასტურია,რომ სტიგმებიდასტე
რეოტიპებითანდათან იმსხვრევა. ერთმანეთს
პატივსსცემენდა ერთმანეთისგან მხარდაჭე
რასიღებენ.ამყველაფერშიპერიოდულადჩა
ტარებულიკონფლიქტოლოგიისვორკშოპებიც
ეხმარებათ. კონფლიქტების მართვის წესებს
პრაქტიკაშიციყენებენ.

თვეშიერთხელცენტრშიფონდისფსიქოლო
გიმანანაგოცირიძეჩამოდისდაჯგუფურთუ
ინდივიდუალურშეხვედრებსატარებს.ამდროს
აქყველაზეღიადაგულახდილისაუბრებიისმის.
საკუთარპრობლემებსფსიქოლოგსუზიარებენ
დაშესაბამისრჩევებსაციღებენ.

იათორია ამბობს,რომფსიქოლოგის კონ
სულტაციებიბევრრამეშიდაეხმარასულიერად
გაძლიერდადაიპოვაგზასაკუთარიპრობლემე
ბისმოსაწესრიგებლად.„გაბედა“ის,რასაცადრე
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ვერგაბედავდა.  ახლა საკუთარიცხოვრებით
კმაყოფილიადათვითშეფასებაცაიმაღლა.

სვეტაკუტოშვილითითქმისყველაშეხვედრას
ესწრებადაკარგადიცის,საკუთარიოჯახური
პრობლემებისმოსაგვარებლადრაგზასაირჩევს.

დალილაჩიქავაერთწელიწადზემეტია,ქალ
თამხარდაჭერისცენტრისმეორემობილიზატო
რიგახდა.კოკისსაჯაროსკოლისდირექტორია,
სოფელშიგანსაკუთრებითპატივსაცემიქალბა
ტონი.ზუგდიდისმუნიციპალიტეტისსაკრებუ
ლოსწინამოწვევისდეპუტატიიყო41წევრს
შორისერთადერთიქალი.

როცა მეორე მობილიზატორისდანიშვნის
საკითხიდადგა,დალილასიამოვნებითდათან
ხმდა,რადგან აინტერესებს არასამთავრობო
სექტორისმუშაობისსპეციფიკა.ფონდ„სოხუმ
ში“ხედავსპარტნიორს,რომელიცქალებისადა
გოგონებისგააქტიურებაზე,მათუკეთესცხოვ
რებაზეზრუნავს.

ახლახურჩისქალთამხარდაჭერისცენტრში
ქალბატონებიკოკიდანაცგამოჩნდნენ.ქალებს
მოსწონთ,როცამათიაზრიაინტერესებთ,როცა
იურისტიპრობლემების მოგვარებაში ეხმარე
ბათ,ფსიქოლოგიკიიმაზეზრუნავს,რომოჯახ
შიმშვიდიგარემოიყოს,სტრესთანგამკლავება
გაადვილდეს,თვითშეფასება აუმაღლდეთდა
ძილიცკიგაუუმჯობესდეთქალებს...

დალილაჩიქავაფონდ„სოხუმთან“სკოლის
მოსწავლეებთან ერთად, რამდენიმე წელია,
თანამშრომლობს.  ცდილობს, მოსწავლეები
ასაზრდოოს არაფორმალური განათლებით,
რასაცგანსაკუთრებულმნიშვნელობასანიჭებს.

ხედავს,როგორშეიცვალნენ ერთი შეხედვით
წყნარიდაჩუმიგოგონები,როგორილიდერული
თვისებებიშეიძინეს,როგორკეთილგავლენას
ახდენენთანატოლებზე...

კოკშიწელსშეიქმნაახალგაზრდულიკლუბი.
მასში ის გოგონებიდა ბიჭები გაერთიანდნენ,
რომლებიცმანამდეცესწრებოდნენფონდი„სო
ხუმის“ შეხვედრებს... აქაური კლუბი ძალიან
აქტიურია,ახალგაზრდებიარამხოლოდისმენენ
ინფორმაციებს, არამედ საკუთარ ინიციატი
ვებსაცავლენენდაინფორმაციებსმიმდებარე
სოფლებშიცავრცელებენ.

„არასამთავრობოორგანიზაციებთან მუ
შაობა ძალიან მიყვარს,რადგან შემეცნებითი
თვალსაზრისითკარგსაზრდოსვიღებთ,“ამ
ბობსთინათინბუაძე.

ანა გაბუნიას აზრით,როცა ინფორმირე
ბულიხარ,შენუკვეიმდენადძლიერდები,რომ
თავისუფლად შეგიძლია სხვებსაცდაეხმარო,
რადგანდარწმუნებული ხარ,რასაც აკეთებ,
სწორადაკეთებ.

ანასტასიათოდუას შეუძლია პრაქტიკული
ნაბიჯებიგადადგასმაგალითად,კონფლიქტე
ბისმოსაგვარებლად,რადგანკარგადესმის,ასეთ
დროსრჩევისმიცემასთავისიფორმაუნდაჰქონ
დეს,მასდიდაქტიკურიტონიარუნდაგასდევდეს.

ხურჩისქალთამხარდაჭერისცენტრიაქტი
ურადთანამშრომლობსსოფლისხელისუფლე
ბასთან. მობილიზატორები ესწრებიანზუგდი
დისმუნიციპალიტეტისსაკრებულოსსხდომებს,
ეცნობიანადგილობრივპროგრამებს,სოფელში
ყველაოჯახისპრობლემაიციანდაარაერთბე
ნეფიციარსმიუღიასახელმწიფომხარდაჭერა
მათიმხრიდანინფორმირებისშემდეგ.

განსაკუთრებითმასშტაბურიგამოუვიდათ
25ნოემბრისაქციაქალთამიმართძალადობის
წინააღმდეგ. ხურჩაში ან კოკში კი არა, ზუგ
დიდისცენტრშიგამართეს  80მდე ადამიანი
შეიკრიბა,პირველრიგშიხურჩელიდაკოკელი
ქალბატონებიდა მათ გარდა  მოსწავლეები,
სტუდენტები,სკოლისდირექტორები,ადგილობ
რივითვითმმართველობისდაარასამთავრობო
ორგანიზაციების წარმომადგენლები, ჟურნა
ლისტები. ეს  მათი შრომის, აქტიურითანამ
შრომლობისდაიმიჯისდასტურია...

ახლა ხურჩა/კოკის ქალთა მხარდაჭერის
ცენტრიმთელიწლისმუშაობასაჯამებს.მოგ
ვარებულიპრობლემებისპარალელურად,სტა
ტისტიკაშიმოუგვარებელისაკითხებიცჩნდება,
რაციმასნიშნავს,რომმომავალწელსმუშაობა
უფროაქტიურადუნდაგაგრძელდეს.

ხათუნაგოგუა

htghjlemnjkjusfy it[dtlhf cjatk rjrib
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ცოტარამცენტრისშესახებ

წყალტუბოსქალთამხარდაჭერისცენტრიარ
სებობის6წელსითვლის.შედეგებისაკმაოდმკა
ფიოდჩანს:ქალებიდაგოგონებიგახდნენაქტიუ
რები,ინფორმირებულები,შეუძლიათსხვადასხვა
აქტივობისინიცირებადაჩატარება,იცავენარა
მარტოთავიანთუფლებებს,არამედცდილობენ
დაიცვან სხვებისუფლებებიც, ადვოკატირებას
უკეთებენ საყოფაცხოვრებოდა სოციალური
პრობლემებისმოგვარებას.

ოთხიწელიქალთამხარდაჭერისცენტრიარ
სებობდადევნილთა კოლექტიურჩასახლებაში,
სანატორიუმ„მედეაში“.მიუხედავადიმისა,რომ
არიყოშესაბამისისაოფისეგარემო(კოლექტიური
ცენტრისშენობაამორტიზებულია),ფონდი„სო
ხუმი“ცდილობდამისშენარჩუნებას,რათამეტი
კონტაქტიჰქონოდაძირითადბენეფიციარებთან
დევნილებთან.

2013წლიდანქალთამხარდაჭერისცენტრმა
ბინადაიდოდევნილთაახალდასახლებაში,მისა
მართზე9აპრილისქუჩა3/17.

ახალოფისშიგადასვლითმოხდა ახალიბე
ნეფიციარების მობილიზება  აღნიშნულდა
სახლებაში არიანდევნილები,რომლებიც ადრე
წყალტუბოს სხვადასხვა კოლექტიურცენტრში
ცხოვრობდნენ...ცენტრმაშემოიკრიბაადგილობ
რივიმოსახლეობაც.

ქალთამხარდაჭერისცენტრიესარისად
გილი,სადაცქალებსაქვთსაშუალება,ისაუბრონ
თავიანთპრობლემებზესპეციალისტებთანმიი
ღონშესაბამისიკონსულტაციებიიურისტისგანდა
ფსიქოლოგისგან,დაესწრონსხვადასხვათემაზე
ჩატარებულვორკშოპებსდასაინფორმაციოშეხ
ვედრებს,კულინარიულიმასტერკლასებისდროს
თავიანთიგამოცდილებაგაუზიარონსხვაქალბა

ტონებს,მიიღონინფორმაციებიდაგაიარონკონ
სულტაციებირეპროდუქტოლოგგინეკოლოგთან.

ახალგაზრდებიცაქტიურადარიანჩართულნი
ქალთამხარდაჭერისცენტრშიშეიქმნაახალგაზ
რდულიკლუბი,ტარდებაშეხვედრებიდავორ
კშოპები სხვადასხვათემაზე, ხდება სხვადასხვა
ღონისძიებისინიცირება.

ქალთამხარდაჭერისცენტრშიუხარიათერ
თმანეთის ბედნიერებადა წარმატებები  2015
წელსმობილიზატორინადეჟდა(ნანა)კოპალიანი
გაბედნიერდა,შექმნაოჯახიდა,თუმცასაცხოვ
რებლადთბილისშიგადავიდა,მუდმივადადევნებს
თვალყურსქალთამხარდაჭერისცენტრშიმიმდი
ნარესიახლეებს,ეცნობაფეისბუქზეგაზიარებულ
ინფორმაციებსდა16 აქტიურიდღისკამპანიის
ფარგლებშიჩატარებულაქციაზეცკიშეუერთდა
თანაქალაქელებს!

ერთმანეთისტკივილსაციზიარებენზაირა
კოპალიანისმამისგარდაცვალებიდანრამდენიმე
დღეშიაქციაიყოდაგეგმილიქალთამიმართძალა
დობისწინააღმდეგ,ქალებიგვერდითდაუდგნენ...
ზაირამშეძლოაქციისორგანიზებადაქალების
საკმაოდდიდიჯგუფისმობილიზება...

სულრამდენიმეთვეა,რაცცენტრსახალიმო
ბილიზატორიჰყავს.ისიყოქალთამხარდაჭერის
ცენტრისაქტივისტიმისიშექმნისდღიდანელენე
ბენიძე. მისიორიშვილიგაიზარდაწყალტუბოს
ცენტრში  ისინიდედას ახლდნენთითქმის
ყველაღონისძიებაზე.

ქალთამხარდაჭერისცენტრსიცნობენწყალ
ტუბოშიარამარტობენეფიციარები,არამედ:ად
გილობრივთვითმმართველობაში,ადგილობრივი
გაზეთისრედაქციაში, პოლიციაში, სოციალური
მომსახურებისსააგენტოში,სკოლებში,ბაღებში,
სოფლებში, ადგილობრივ არასამთავრობოორ
განიზაციებში...

      o'fkne,jc mfksf v[fhlfzthbc wtynhb

მობილიზატორები
ზაირაკოპალიანი
ელენებენიძე

ფსიქოლოგი
თამარკალანდაძე

იურისტი
ბელაბერაძე

vidblj,bc lqt crjkfib
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ეს ნაცნობობათანამშრომლობითაა გამყა
რებულიდაბევრსასიკეთოცვლილებასიძლევა.

ერთი მაგალითი: ერთერთ კოლექტიურ
ცენტრშიმცხოვრებისოციალურადდაუცველი,
მრავალშვილიანიოჯახიდიდიფინანსურიპრობ
ლემებისწინაშედადგა.დედამდახმარებისათვის
მიმართაქალთამხარდაჭერისცენტრს.მობილი
ზატორებიწყალტუბოსმუნიციპალიტეტისგამ
გეობისწარმომადგენლებსშეხვდნენდაშეძლეს
ოჯახის პრობლემის მოგვარება ორი შვილის
დასაქმება.ამანსაგრძნობლადგამოაკეთაოჯახის
მდგომარეობა.

რაცუკვეგაკეთდა

უფასოიურიდიულიკონსულტაციებისშედე
გადსოციალურადდაუცველდადევნილმოსახ
ლეობასმიეცაპრობლემებისმოგვარებისშესაძ
ლებლობა,მომზადდაშესაბამისიდოკუმენტები.

უფასოფსიქოლოგიურიკონსულტაციების
მეშვეობით სოციალურადდაუცველმადადევ
ნილმაქალბატონებმაისწავლესსაკუთარითავის
მართვაკონფლიქტურსიტუაციებში,ემოციების
კონტროლი, გამოუსწორდათურთიერთობები
ოჯახის წევრებთან, კოლეგებთან, აუმაღლდათ
თვითშეფასებადამოემატათთავდაჯერებულობა.

 საინფორმაციო მუშაობით ადგილობრივი
თვითმმართველობის წარმომადგენლები ეცნო
ბიან წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში არსებულ
სიტუაციას.რამდენიმე შემთხვევაში მათ კონ
ფლიქტუროჯახებსურჩიეს,კონსულტაციამიე
ღოთქალთამხარდაჭერისცენტრში.

 განსაკუთრებითგააქტიურდნენდევნილი
და ადგილობრივი ახალგაზრდები  შეიცვალა
მათიდამოკიდებულებაძალადობისპრობლემის
მიმართ,ისინითავადატარებენსაინფორმაციო
შეხვედრებს ამთემაზეთანატოლებთან,რაც
ხელსუწყობს არაძალადობრივი საზოგადოების
ფორმირებას.

ცენტრის მიერხდება სხვადასხვაღონის
ძიების ინიცირება: აქტივობები კამპანიაში „16

აქტიურიდღექალთამიმართძალადობისწინა
აღმდეგ“,მშვიდობისსაერთაშორისოდღე,ქალთა
სოლიდარობისდღე,ახალგაზრდებისსაერთაშო
რისოდღე,ბავშვთადაცვისსაერთაშორისოდღე,
სოფლადმცხოვრებქალთასაერთაშორისოდღე...

 საკრებულოსსხდომაზედასწრების შედე
გადქალბატონებსმიეწოდებათინფორმაციაარ
სებულისოციალურიპროგრამების, სხვადასხვა
ერთჯერადიდახმარებისშესახებ, შესაბამისად,
ხდებაამპროგრამებისთვისბენეფიცარებისმო
ძიება,ინფორმაციისმიწოდებადადახმარებაგან
ცხადებისთუდოკუმენტისმომზადებაში.

ადვოკატირებისჯგუფისწავლობსპრობლე
მებს(მაგ.ოჯახისთვისსოციალურადდაუცველის
სტატუსისმოხსნადააღდგენა,დევნილიოჯახის
განსახლებისპრობლემისმოგვარება,დასაქმებაში
ხელშეწყობა...)დაახდენსსხვადასხვაინსტანციის
მობილიზებასმათიმოგვარებისათვის.

2015წლიდანქალთამხარდაჭერისცენტრმა
გააფართოვა არეალი დადაიწყომუშაობაორ
სოფელშიქვილიშორშიდათერნალშიესარის
პირველიშემთხვევა,როცაარასამთავრობოორ
განიზაციადაინტერესდააქმცხოვრებიქალების
ყოფითდადაიწყოზრუნვამათიფსიქოლოგიური
თუსამართლებრივიპრობლემებისმოგვარებაზე.
ტარდება სხვადასხვა საინფორმაციოშეხვედრა
და ვორკშოპი,ჯგუფურიდა ინდივიდუალური
კონსულტაციები...

რასარისქალთა
მხარდაჭერისცენტრიქალებისთვის?

ქალთამხარდაჭერისცენტრიარისქალების
საყვარელიადგილი.

ცენტრიიურიდიულკონსულტაციასუწევს
სოციალურადდაუცველ,დევნილდაძალადობის
მსხვერპლქალბატონებსდაგოგონებს.

ოჯახებშიჯანსაღიფსიქოსოციალურიკლი
მატისშექმნასემსახურებაფსიქოლოგისყოველ
თვიურიშეხვედრები.

აქტიურადხდებაქალაქშიარსებულიპრობ
ლემებისადვოკატირება.

ცენტრი ინფორმაციის წყაროა  აქ არის
მცირებიბლიოთეკა (პუბლიკაციებიგენდერულ
თუსოციალურთემაზე)და,ამასთანერთად,ცენ
ტრისმობილიზატორები,იურისტი,ფსიქოლოგიდა
ასისტენტებიმათთვისსაინტერესოუახლესდააქ
ტუალურინფორმაციასაცნობენბენეფიციარებს.

ცენტრიმიმართულებასაძლევსქალებსთა
ვიანთიკონკრეტულიპრობლემებისმოგვარებაში.

დაბოლოს,ისამართლებსთავისსახელს
არის მხარდაჭერისცენტრი,რომლის მთავარი
მიზანია,გაუმჯობესდესქალებისცხოვრება,მათი
ოჯახებისყოველდღიურობა.

თეაგოლეთიანიcfvj,bkbpfwbj it[dtlhfpt
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„მერიგსბანკთანპრობლემებიჰქონდა, იუ
რისტისგან კონსულტაცია ითხოვა.როგორცგა
ირკვა,კრედიტიაიღობანკიდან.რამდენიმეწელი
იხდიდა,მაგრამბოლოპერიოდშიბიზნესშისაქმე
გაუფუჭდადაპრობლემებიცაქედანდაიწყო:ბანკში
თანხისდაფარვავერმოახერხა.შემდეგჰქონდასა
სამართლოპროცესი,დაუდგინესგადახდისგრაფი
კი,მაგრამისიცვერგადაიხადა.მოუვიდაბარათი,
სადაცატყობინებდნენ,რომმისისახლიაუქციონის
წესითგაიყიდებოდა.ქალბატონსგანემარტა,რომ
უკვედამტკიცდაკანონი,რომლისთანახმადაცსახ
ლების აუქციონის წესითგაყიდვა აიკრძალა. მას
აქვსუფლება,მივიდესბანკში,პრობლემურისესხე
ბისგანყოფილებაში,თავიდანმოითხოვოსგრაფიკი,
რისსაშუალებითაცშეძლებსსესხისდაფარვას.“

„კონსულტაციისთვის მოვიდა ახალგაზრდა
ცოლქმარი.ქმარიჩაწერილიადედასთანდაძმებ
თან,ცოლითავისმშობლებთან.ფაქტობრივადარა
აქვთსაცხოვრებელიბინა.იურისტისკონსულტაცი
ისშემდეგცოლქმარიგადავიდანაქირავებბინაში.
შეიტანესგანცხადებასოციალურიდახმარებისმი
ღებაზე.შეავსესაპლიკაცია.ახლაელოდებიანბინას,
რადგანსოციალურადდაუცველთასიაშიმოხვდნენ
დამაღალიქულებისშესაბამისადსაცხოვრებელი
ფართიეკუთვნით.“

„ერთერთიბენეფიციარიდროებითსამუშაოდ
საზღვარგარეთაპირებსგამგზავრებასდასურს
ბინისგაქირავება,მაგრამწინამდგმურებთანფუ
ლისგადახდისგამოპრობლემებიშეექმნა,ამიტომ
არავის ენდობადა სურს, სამართლებრივადგა
რანტირებულადმოაგვაროსესსაკითხი.იურისტმა
განუმარტა,რომამშემთხვევაშიყველაზეკარგი
ვარიანტია ქირავნობის ხელშეკრულების ნოტა
რიულადგაფორმება,სადაცჩამოთვლილიიქნება
მფლობელისადადამქირავებლისუფლებამოვა
ლეობები, ქირისშეწყვეტის დაგადახდისპირო
ბები.განემარტაისიც,რომმასმოუწევდაქირით
შემოსული შემოსავლის 5%ს სახელმწიფოსთვის
გადახდა.მიღებულიკონსულტაციაბენეფიციარმა
გამოიყენადასაკუთარიპრობლემაცგადაწყვიტა.“

ესფოთისქალთამხარდაჭერისცენტრისიუ
რისტისთიკოხიზანიშვილისანგარიშებიდანამოღე
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ბულიქეისებია.მსგავსიმაგალითიბევრია.იურისტი
მიიჩნევს,რომმომართვიანობაგაიზარდა,რასაც
შემდეგნაირადხსნის:უკვეცნობილიგახდამოსახ
ლეობისთვის,რომახალრაიონშიარსებობსქალთა
მხარდაჭერისცენტრი, სადაცშეუძლიათუფასო
იურიდიულიკონსულტაციისმიღება.გვაკითხავენ
არამხოლოდახალრაიონშიმცხოვრებიდევნილე
ბი,არამედმოდიანქალაქისსხვადასხვაუბნიდან.
საკითხი სხვადასხვაა: ზოგს ბინის მიღება სურს,
ზოგსკრედიტებთანდაკავშირებულიპრობლემები
აქვს.იყოგანქორწინებასთანდაალიმენტისდანიშ
ვნასთანდაკავშირებულიშემთხვევა.სასამართლო
პროცესიგაიწელაიმმიზეზით,რომწარმოდგენილი
დოკუმენტები არ იყო სრულყოფილი. ჩავრეულ
ვართდაჩვენირეკომენდაციითქალბატონსსაჭირო
საბუთებიმოუმზადებია.შედეგადსასამართლოს
გადაწყვეტილებით,ბავშვიყოველთვიურადიღებს
ალიმენტს.

როგორცცენტრისიურისტიამბობს,მისიფუ
ნქციამხოლოდკონსულტაციებისგაცემაარარის.
შემდგომეტაპზემონიტორინგსაწარმოებენ,ბენე
ფიციარმარამდენადკარგადგამოიყენამიღებული
ინფორმაციადა ხომ არ სჭირდებარაიმე სახის
მხარდაჭერა.

ქალებისთვისსასარგებლოდასაჭიროაფსი
ქოლოგისდახმარებაც.თამარკალანდაძეთვეში
ერთხელჩადისცენტრშიდაატარებსშეხვედრებს.

ქალებიაღნიშნავენ,რომგანხილულისაკითხე
ბიდანყველააქტუალურიდასაჭიროა.მაგალითად,
ქალები მუშაობდნენ პრობლემის გადაჭრასადა
გადაწყვეტილებისმიღებისფსიქოლოგიაზე.რთულ
პრობლემათა გადაჭრისადა გადაწყვეტილების
მიღების ეტაპების მექანიზმების გაცნობა ბევრ
მათგანსდაეხმარა,რომარგაექცესპასუხისმგებ
ლობასდადამოუკიდებლადშეძლოსპრობლემის
მოგვარება.

ფოთისქალთამხარდაჭერისცენტრიდევნილ
თაახალდასახლებაშიმდებარეობს.ციალაგულე
დანიდანელიუნგიაძე,რამდენიმეწელია,ცენტრს
ხელმძღვანელობენ.ნელიმესამეშვილზეფეხმძიმედ
იყოდამუშაობაშიმცირე„პაუზა“ჰქონდა,ერთწე
ლიწადშიკიისევდაუბრუნდასაქმეს.

მობილიზატორები
ნელიუნგიაძე
ციალაგულედანი

ფსიქოლოგი
თამარკალანდაძე

იურისტი
თინათინხიზანიშვილი
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ახალრაიონში,სადაც,ძირითადად,დევნილები
ცხოვრობენ,ქალთაძალადობისპრობლემაძალიან
მწვავეა.ოჯახურიკონფლიქტებისფაქტებიცხში
რია,მაგრამმსხვერპლთანმუშაობისასჯერკიდევ
არის პრობლემები. მობილიზატორებითითქმის
მთელდასახლებასიცნობენ.ძალადობისფაქტებზე
მაშინვერეაგირებასახდენენ.იმოჯახებში,სადაც
ასეთიფაქტებიხდება,მიდიანდამსხვერპლთანსა
უბრობენ,იწვევენქალთამხარდაჭერისცენტრში,
რათადაესწრონფსიქოლოგის კონსულტაციებს.
ძირითადი ნაწილიმათთანთანამშრომლობას აგ
რძელებს,შეხვედრებსაცესწრებიან.მაგრამარიან
ისეთიქალებიც,რომლებიცსაკუთარპრობლემას
არასაჯაროებენ,არუნდათარაფრისშეცვლა.

მობილიზატორსისქალბატონებიცეხმარებიან,
რომლებიცცენტრისძირითადბირთვსწარმოად
გენენ.ყოველიშეხვედრისბოლოსრომკითხულო
ბენ,იმთვეშიროდისვიკრიბებით,ანრაშეიძლება
გავაკეთოთო. სოციალური პრობლემები ხშირად
ხდებამოსახლეობასთანთანამშრომლობისსაფუძ
ველი.ასეჩნდებამობილიზატორებისანგარიშებში
ადვოკატირებულიდამოგვარებულიპრობლემები:

მაგალითად, ქალთა მხარდაჭერის ცენტრი
დაეხმარააზერბაიჯანისმოქალაქეებს.ოჯახისა
ცხოვრებლადფოთშიგადმოვიდა. შვილიპირველ
კლასშიუნდაწასულიყო.არიცოდნენ,როგორმოქ
ცეულიყვნენ.მობილიზატორებისდახმარებითმოე
წყოშეხვედრარესურსცენტრისხელმძღვანელთან.
მისი ხელშეწყობით მოაწესრიგეს ყველა საჭირო
დოკუმენტიდაბავშვიიმსკოლაშიშევიდა,რომე
ლიცმისსაცხოვრებელთანახლოსმდებარეობს.

მეორემაგალითი: ქალთა მხარდაჭერისცენ
ტრისმობილიზატორებსდახმარებისათვისმიმარ
თესახალრაიონშიმცხოვრებმაქალებმა.ერთერთ
ბინაში გაიჭედა საკანალიზაციო მილიდა მთელ
საცხოვრებელსახლშიშეიქმნაპრობლემა.მობილი
ზატორებიდაუკავშირდნენფოთისმერიისსამსა
ხურებს,რომლებმაცგადაამისამართესმალთაყვის
მუნიციპალიტეტში.რეაგირებაიმდღესვემოხდა.
მუნიციპალიტეტიდანმოვიდასპეციალურიბრიგა
და,რომელმაცგაწმინდასაკანალიზაციოსისტემა
დაპრობლემაცგადაიჭრა.

კიდევერთი:ფოთისქალთამხარდაჭერისცენ
ტრისლიდერთაინიციატივითშეგროვდატანსაც
მელიდაგაეგზავნაივნისშითბილისშიმომხდარი
წყალდიდობისდროსდაზარალებულებს.

მოგვარებულიქეისებისდაგაკეთებულისაქმე
ებისგვერდითარისმოუგვარებელი,ანნაწილობ
რივმოგვარებულიპრობლემები.თუმცა,ნებისმი
ერისაქმისუკანაქტივობაა,მუშაობაა,მცდელობა,
რომელიცსაბოლოოდგამოცდილებასიძლევა.

ახალგაზრდულიფრთაფოთშისაკმაოდაქტი
ურია.სკოლებთანთანამშრომლობამგარკვეული
შედეგები გამოიღო. ქალთა ძალადობის თემას
სკოლებშიც განიხილავენ. მაგალითად, ფოთის
ახალგაზრდულიკლუბისინიციატივითერთერთი
საინფორმაციო შეხვედრა მიეძღვნა აქტუალურ
თემას„ნაადრევიქორწინებადამისინეგატიური
შედეგები“.შეხვედრებსხშირადესწრებიანპედა
გოგებიც,რომლებიცცდილობენ,დისკუსიისდა
დებატების ჩატარების უნარჩვევები საკუთარ
სკოლებშიდანერგონ.

ახალგაზრდებიარამხოლოდისმენენინფორ
მაციებს,პრობლემებისმოსაგვარებლადაქტივო
ბებსაცგეგმავენ.

კონფლიქტოლოგიის მორიგ ვორკშოპზეგან
საკუთრებულირამმოხდა.ვორკშოპზეოჯახური
კონფლიქტებისმართვაგანიხილება.დისკუსიაკონ
კრეტულიმაგალითებისანალიზითმიმდინარეობს:

„ჩვენს მეზობლადცხოვრობსოჯახი, დედა
თურქეთშიდადის სამუშაოდ,რომოჯახს მიხე
დოს.მამახშირადსვამს,სახლშიმეგობრებიმო
ყავსდა შუაღამემდე ქეიფობენ. ბავშვები ვერც
მეცადინეობას და ვერც ჭამას ვერ ახერხებენ.
მამანახევრადმძინარებავშვებსწამოყრისფეხზე
დაუმიზეზოდუყვირის.ხშირადისმისბავშვების
ტირილი, ყვირილი. მეორედღეს, მეზობლების
საყვედურებზე, ბოდიშებს იხდის. ამბობს,რომ
არაფერიახსოვსდააწიმსგავსირამარგანმეორ
დება.ცოლმაყველაფერიიცის,მაგრამვერაფერს
უხერხებს. კაციდარწმუნებულია,რომ ვერავინ
ვერაფერსგაუბედავს“.

იქვე,ვორკშოპზე,ახალგაზრდებიპრობლემის
მოგვარებისგეგმასსახავენ.ასეჩნდებამათმიერ
მოგვარებულიქეისიც:

„ვორკშოპის მონაწილეები მიდიანდა ესაუბ
რებიანოჯახისმამას.უხსნიან,რომისმოძალადეა
დაუფლებასარმისცემენ.თუასეგააგრძელებს,
სამართალდამცავებსგადასცემენ.პირველიმცდე
ლობაცუდად მთავრდება. მამაკაცი საპასუხოდ
ყველას ემუქრებადა ყვირილით ამცნობს,რომ
არავისაქვსმისიოჯახისსაქმეებშიჩარევისუფლე
ბა.ახალგაზრდებსმეზობლებიუდგანანგვერდით,
იძახებენპატრულს.პირველიგამოძახებახელწე
რილით მთავრდება.უბნისრწმუნებულიუხსნის
მას,რომ განმეორების შემთხვევაშიდააკავებენ
დაპასუხსაგებს.სიტუაციაგამოსწორდა.მამაკაცი
იშვიათადსვამსდაოჯახიდან მაღალიხმაცუკვე
აღარისმის“.

ქალთა მხარდაჭერისცენტრი განსაკუთრე
ბით აქტიურია ძალადობის კამპანიის პერიოდში.
აქტივისტები ცდილობენ, რაც შეიძლება მეტი
ადამიანის მობილიზება შეძლონ, საზოგადოებამ
სოლიდარობაგამოხატოსქალთაძალადობისწი
ნააღმდეგ,რომადრიდანვემოხდესპრევენციული
ღონისძიებების ჩატარებადა მეტი მხარდაჭერა
იგრძნოსმსხვერპლმა.

ხათუნაგოგუა
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წლებისმანძილზეცენტრიმეოთხესაჯარო
სკოლაში იყო  4თვეა, სამხედროდასახლების
დევნილთა კოლექტიურცენტრში გადმოვიდა.
ამასთავისილოგიკურიახსნააქვსბენეფიცი
ართაძირითადინაწილიდევნილია.

ცენტრსორიმობილიზატორიჰყავსილონა
ნაჭყებიადამაიამანდარია.აქკოხტადმოწყო
ბილიორიოთახია შეხვედრებისთვისდა სამ
ზარეულო, სადაც ქალები შინაურულად ყავას
მიირთმევენ.

შეხვედრები  ეს არის მთავარი,რაცცენ
ტრშიტარდება.ყველაშეხვედრასთავისიგრა
ფიკიაქვსდათავისიმონაწილეებიჰყავს.

სამობილიზაციოშეხვედრები  თვეში
რაოდენობით ყველაზე მეტია. ცენტრისორი
მობილიზატორი სამსამ შეხვედრას ატარებს 
დასახლებისკოლექტიურიცენტრისსხვადასხვა
კორპუსში.თემები სხვადასხვაა, მაგრამ ძირი
თადადძალადობასდამისპრევენციულმექა
ნიზმებსეხება.

წელს სოფლებშიც დაიწყეს შეხვედრების
გამართვა.ჯერმხოლოდრამდენიმე სოფელში
გაიცნესფონდი„სოხუმი“გასულწლებშიახალ
გაზრდები ატარებდნენ აქტივობებს მათხოჯსა
და ნახახულევში, ახლა კი პერიოდულად იმარ
თება  შეხვედრები ივანდიდში, გოჩაჯიხაიშში,
ქარჩხაპსადაკუხში.გოჩაჯიხაიშშიპირველად
ჩატარებულმაშეხვედრამარამარტოქალების,
მამაკაცებისდიდიინტერესიცგამოიწვია16მო
ნაწილიდან8მამაკაციესწრებოდა.სამობილიზა
ციოშეხვედრებზემონაწილეებიეცნობიანქალთა
მხარდაჭერისცენტრის მუშაობის სპეციფიკას.
განსაკუთრებითაინტერესებთ,თვითონრასარ
გებელიშეიძლებანახონდაროგორგამოიყენებენ
ცენტრის სერვისებს. სწორედ ამ შეხვედრების
მონაწილეებიმიდიანშემდგომსაკონსულტაციო
დასხვასახისშეხვედრებზედაქმნიანცენტრის
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მობილიზატორები
ილონანაჭყებია
მაიამანდარია

ფსიქოლოგი
თამარკალანდაძე

იურისტი
თამარგოგოხია

ბენეფიციართა ძირითად ბირთვს. ზოგჯერ კი
მათთან მოდიანცენტრისფსიქოლოგიდა იუ
რისტი.

საკონსულტაციოშეხვედრებიცენტრში
თვეშიერთხელიმართებაფსიქოლოგისადაიურის
ტისკონსულტაციები.თამარკალანდაძეცენტრის
ფსიქოლოგია. მისმოსვლასინტერესითელოდე
ბიანქალებიდაგოგონები.იციან,ისეთისაუბარი
გაიმართება, გულისგულშირომმოხვდებათდა
აუცილებლადრაღაცასშეცვლისმათყოველდღი
ურობაში... ამიტომაცმსჯელობენგულახდილად
ტრადიციულიკულტურისკავშირზექალისფსი
ქოსექსუალურჯანმრთელობასთანთუოჯახში
ძალადობისნეგატიურგავლენაზებავშვებზე.

განსაკუთრებითსაინტერესოდისკუსიაგა
იმართა,როცათვითშეფასებაზესაუბრობდნენ
დატესტებისმეშვეობითგაარკვიეს,რომბევრ
მათგანსდაბალითვითშეფასება აქვს.ფსიქო
ლოგისთქმით,თუ ადამიანისთვითშეფასება
დაქვეითებულიაესსერიოზულიდაბრკოლებაა
თვითრეალიზების,მიზნებისმიღწევის,სრულფა
სოვანიცხოვრებისგზაზე...

წლის განმავლობაში, სხვადასხვა მიზეზის
გამო,ცენტრმასამიიურისტიგამოიცვალა,და
საწყისში სოფო გრძელიშვილი იყო, მერე  ია
კვარაცხელია. ორიოდთვეა, ხონის ცენტრში
ჩადისფონდისახალგაზრდაიურისტითამარგო
გოხიადაატარებსჯგუფურთუინდივიდუალურ
შეხვედრებს. ამდღეს ქალებს შესაძლებლობა
აქვთ,თავიანთიპრობლემებისშესახებუამბონ,
კონსულტაციამიიღონ,განცხადებადაწერონდა
საქმისმოგვარებაცდაიწყონ.

ამშეხვედრებისშემდეგბევრიპრობლემაიკ
ვეთებადაჩნდებაგამოსავალიც.სპეციალისტები
ურჩევენ,როგორ მოაგვარონ,როგორ გადა
ლახონისბარიერები,რომლებიცაბრკოლებენ
ქალებსუკეთესიცხოვრებისმიღწევაში...
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ფსიქოლოგისადა იურისტისდახმარებით
არაერთი საქმე მოგვარებულა: მაგალითად,
დარეგულირდა არასრულწლოვნებს შორის
კონფლიქტურიურთიერთობა.რამდენიმეფსი
ქოლოგიური კონსულტაციის შემდეგ ქალბა
ტონმაგადაწყვიტათავისიცხოვრებისშეცვლა,
იურისტიკიდაეხმარაგანქორწინებისსაბუთების
მოგვარებაში. შეხვედრების ერთმა მონაწილემ
გადაჭრადავამეზობელთან.

ქალთა მხარდაჭერის ცენტრს დახმარე
ბისათვის მიმართა ქალბატონმა. მისი შვილი
ცერებრალურიდამბლით არის ავად. ის ვერ
იღებსპენსიას,რადგანარიცის,ვისმიმართოს.
იურისტისდახმარებითშეგროვდაყველასაჭი
როდოკუმენტი. ამჯერად პასუხს ელოდებიან.
მობილიზატორებიამშემთხვევასმონიტორინგს
გაუწევენმისდასრულებამდე.

საგანმანათლებლო შეხვედრები  ეს
არის ვორკშოპები,რომელთაც პერიოდულად
ატარებს პროექტის ასისტენტი ხათუნა გოგუა
ხანახალგაზრდებთან,ხანაცქალებთან.

რამდენადიცნობენსაკუთართავს,რაიციან
შინაგან,პიროვნულკონფლიქტებზე,რაგავლე
ნასახდენსნეგატიურიემოციებიანპიროვნული
ღირებულებებიდამენტალიტეტიოჯახურიკონ
ფლიქტებისდინამიკაზეამსაკითხებზემსჯე
ლობა საინტერესოა ქალთადა ახალგაზრდათა
ჯგუფებისთვის.ისინიდისკუსიებისშედეგადიმ
დასკვნამდემიდიან,რომგანსხვავდებიანერთმა
ნეთისაგანდა,აქედანგამომდინარე,კონფლიქ
ტურსიტუაციებშისხვადასხვანაირადიქცევიან.
ამიტომაცდაემატა პროექტს ეს ვორკშოპული
ნაწილი,რომ შესაძლებელი გახდესოჯახებში
კონფლიქტებისმართვადაძალადობისრისკის
შემცირება.

ახალგაზრდულიშეხვედრები  თვეში
ერთხელტარდებაახალგაზრდულიკლუბისსა
ინფორმაციო შეხვედრა. ისევე,როგორც სხვა
ცენტრებში,აქაცთემაყოველთვისსხვადასხვაა
დაერთნაირადსაინტერესო:ოჯახშიძალადობა,
როგორცსაზოგადოებისპრობლემა.გენდერუ
ლითანასწორობისპრინციპები.ტრეფიკინგიდა
მისგანდამცავიმექანიზმები.ეთიკის,ესთეტიკის,
სქესობრივიაღზრდისადანაადრევიქორწინების
პრობლემები. ვერბალურიდა არავერბალური
კომუნიკაცია.გენდერულიპოლიტიკისადვოკა
ტირებადამისიმნიშვნელობაძალადობისპრე
ვენციისსაკითხებში.

აქტიური,გულახდილიდისკუსიითიხილავენ
გოგონებიდაბიჭებიამთემებს,ეძებენპრობლე
მების მოგვარების გზებს.როგორცპროექტის
ასისტენტი ნინო ჭაბუკიანი აღნიშნავს, ბევრი
მათგანი სხვანაირი გახდა, შეეცვალადამოკი
დებულებასხვადასხვასაკითხისმიმართ,უფრო
თავისუფლადაზროვნებს,თამამადგამოთქვამს
თავის მოსაზრებას და სხვის აზრსაც პატივს
სცემს,თუნდაცარეთანხმებოდეს...

ფონდი „სოხუმის“ფორუმთეატრთანდა
კავშირებული შეხვედრებიც ახალგაზრდული

შეხვედრებია,რადგან მსახიობებიც ახალგაზ
რდები არიანდა მაყურებელთაუმეტესობაც.
შეხვედრებსყოველთვისდიდიინტერესიახლავს.
მაგალითად,აქტიურიდისკუსიამოყვადევნილ
თაკოლექტიურიცენტრისკლუბშიგამართულ
წარმოდგენებს. განსაკუთრებული ემოციებით
განიხილესშეყვარებულიწყვილისდადედაშვი
ლისდრამატულიმინიისტორიები.მაყურებლის
აზრით, ეს სცენებირეალობას ასახავს, ბევრ
რამეზე აფიქრებს ადამიანსდა ბევრრამესაც
ცვლისმისქცევაში.ერთიკურიოზიცმოხდა.ხო
ნისცენტრალურპარკში,როცაფორუმთეატრი
ძალადობისსცენასწარმოადგენდა,გამვლელმა
ქალმაყვირილიდაიწყო.რეჟისორმააუხსნა,რომ
ესთამაშია...

მსგავსიფაქტი ხშირად ხდება,როცა ფო
რუმთეატრიქუჩაშიმართავსწარმოდგენებს.ეს
იმისნიშანია,რომმოქალაქეებიუკვეარარიან
გულგრილები ძალადობის მიმართდა ჩარევას
იწყებენ...

საინფორმაციოშეხვედრებიდან-
მასშტაბურშეხვედრებამდე

ცენტრის მობილიზატორთა მუშაობის ეს
ბლოკიუდავოდგანსაკუთრებულია.ისინისისტე
მატურადატარებენსაინფორმაციოშეხვედრებს
ადგილობრივითვითმმართველობისადასახელ
მწიფო სტრუქტურების წარმომადგენლებთან.
მობილიზატორებიეცნობიანსაკრებულოსპროგ
რამებსდაშემდგომამინფორმაციასავრცელე
ბენ. მაგალითად, მათ გაიგეს,რომთირკმლის
ქრონიკულიდაავადებების,ლეიკემიის,ონკოლო
გიურიდაავადებისმქონეპირთათვისარსებობს
ერთჯერადიდახმარებები100ლარისოდენობით.
მიღებულიინფორმაციისშემდეგათამდებენეფი
ციარმაისარგებლაამდახმარებით.

მობილიზატორებიარიანჩართულნიიმაქტი
ვობებში,რომლებიცმათქალაქშიხდება.20მდე
აქტივისტმამიიღომონაწილეობახონისსაკრებუ
ლოშიგამართულშეხვედრაშიპაატაზაქარეიშ
ვილთანსახელმწიფომინისტრთანშერიგებისა
დასამოქალაქოთანასწორობისსაკითხებში.შე
კითხვებიცდაუსვესდაპასუხებიცმიიღეს.

მუშაობაგანსაკუთრებითმასშტაბურიხდება
წლისბოლოს,როცახონისქალთამხარდაჭერის
ცენტრიუერთდება საერთაშორისო კამპანიას
„16 აქტიურიდღე ქალთა მიმართ ძალადობის
წინააღმდეგ“.ამდროსადგილობრივითვითმმარ
თველობაცენტრთანერთადერთვებაღონისძი
ებათაციკლში.

მოვიყვანნიუსს,რომელიცსაკრებულოსფე
ისბუქგვერდზეგაჩნდა:

„25ნოემბრიდან10დეკემბრისჩათვლითსა
ერთაშორისოკამპანია„16აქტიურიდღექალთა
მიმართძალადობისწინააღმდეგ“დაიწყო.„ქალს
უფლება აქვს იცხოვროს ძალადობის გარეშე“,
„იგრძენიპასუხისმგებლობა,შეაჩერეძალადო
ბა“ამლოზუნგებითხონისმუნიციპალიტეტის
საჯარო მოხელეები ფონდი „სოხუმის“ მიერ
ინიცირებულ აქციას შეუერთდნენდა საზოგა



24

დოებას ძალადობის ყველანაირიფორმისადა
გამოვლინებისდაგმობისკენ მოუწოდეს. აქცია
მთელმსოფლიოში ქალთა მიმართძალადობის
აღმოფხვრისსაერთაშორისოდღესუკავშირდება
დასაზოგადოებისინფორმირებულობისამაღლე
ბასისახავსმიზნად“.

ადგილობრივითვითმმართველობისწარმო
მადგენლებიდაესწრნენკამპანიისბოლოდღეს,
10დეკემბერსხონისსაკრებულოშიჩატარებულ
მრგვალმაგიდას.მათგარდამუშაობაშიაქტიუ
რიმონაწილეობამიიღესსამართალდამცავებმა,
სოციალურმამუშაკებმა, პედაგოგებმა,ქალთა
მხარდაჭერისცენტრისაქტივისტებმა.

აღინიშნა,რომოჯახშიძალადობისპრობლე
მის აღკვეთისათვის აუცილებელია შესაბამისი
ზომებისმიღება:კანონისარსებულიმექანიზმე
ბისდახვეწა,ცნობიერების ამაღლება, საზოგა
დოებრივიდისკუსიებისსისტემატიურიხასიათი,
სტრუქტურებსშორისმჭიდროკომუნიკაციადა
თანამშრომლობა.

შეხვედრაზეარაერთისაინტერესომოსაზრე
ბაგაჟღერდა,რაცაისახარეკომენდაციებშიდა
წარედგინებაშესაბამისსტრუქტურებს.

ცენტრის აქტივისტების ძალისხმევის შე
დეგად ასე იქცევა ხოლმე საინფორმაციოდა
საკონსულტაციოშეხვედრები მასშტაბურშეხ
ვედრებად,საქალაქომასშტაბისღონისძიებებად.

ორიქალისისტორიაცამშეხვედრებსუკავ
შირდება  კონსულტაციებს, ვორკშოპების
გავლენას, თვითშეფასების ამაღლებას, ცენ
ტრის აქტიურთანამშრომლობას სახელმწიფო
სტრუქტურებთან,დევნილთადა განსახლების
სამსახურებთან...

მათყველაიცნობსცენტრში,რადგანთით
ქმისყველაშეხვედრასესწრებიან.

ორივესმოსწონსაქგამართულიშეხვედრები.
იმიტომრომსჭირდებათფსიქოლოგისრჩევაც
დაიურისტისდახმარებაც...სწორედმათიდახ
მარებითშეძლესთავიანთიწლობითგაწელილი
ოჯახურიპრობლემებისმოგვარება.

ერთმაგანქორწინებაგადაწყვიტა,რადგან

ესმისმდგომარეობაშისაუკეთესოგამოსავალი
იყო.გაუჭირდადამოუკიდებელიქალისტვირ
თი, ამას შვილთანურთიერთობის სირთულეც
დაემატა.ჯანმრთელობაც გაუუარესდა. მძიმე
ჩანთების ტარებისგან სახსრების პრობლემა
აქვს. მაგრამ ნელნელაუმკლავდება სტრესს,
სიმშვიდეეუფლება.ამიტომაცცდილობს,არ
გააცდინოს არც ერთი შეხვედრა, რომელიც
ცენტრშიტარდება. იცის, ამშეხვედრებსგან
ტვირთვამოაქვსმასთან,პრობლემებისგაზია
რება,სასარგებლორჩევები,უკეთესიმომავლის
იმედიდაძალა.

მეორე ქალი ბავშვობიდან ძალადობის
მსხვერპლიიყო.18წლისაერთინახვისშემდეგ
გაათხოვეს.ქმარირთულიხასიათისაგამოდგა.
განსაკუთრებითსიმთვრალეში:ჩხუბობდა,ყვე
ლაფერსამტვრევდა...

ზაფხულში,როგორციქნა,გაბედადაგადაწყ
ვიტა, შეეცვალათავისიცხოვრება.დასცილდა
ქმარს.სოფლიდანდევნილთაკოლექტიურცენ
ტრშიგადმოვიდაორშვილთანერთადაქმისცეს
ბინა.ქალთამხარდაჭერისცენტრისდახმარებით
ოჯახმასოციალურადდაუცველისსტატუსიმი
იღო.

ნოემბრის ერთდღეს კი მის პატარა ბინას
ბევრისტუმარიეწვიაფონდი„სოხუმის“,ადგი
ლობრივითვითმმართველობის,ხონისდევნილთა
საინიციატივოჯგუფისდაორგანიზაცია„კარი
ტასის“ წარმომადგენლები.ოჯახს,რომელსაც
ელემენტარულინივთებიცკიარგააჩნდა,გადა
ეცაჭურჭელი,სურსათი,ტანსაცმელი.

ბავშვებიჩაერთნენფონდისახალგაზრდულ
აქტივობებში,ქალბატონიკიაგრძელებსდასწრე
ბასყველასახისშეხვედრაზე.ჯერაცბევრირამ
სჭირდებაგასაძლიერებლად.თანსხვებსაძლევს
მაგალითს,რომყველაზერთულიმდგომარეო
ბიდანაცკიარისგამოსავალი.იღონდმთავარია,
შენთვითონგინდოდესუკეთესობისკენშეცვალო
შენიცხოვრება...

ლალიშენგელია
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რატომსტუმრობენქალები  ქალთამხარ
დაჭერისცენტრს?

შედეგები,რომელიცმათსაქმიანობაშიგა
მოჩნდა.

პრობლემები,რომლებიცდღემდეარსებობს.
ცვლილება,რომლისმიღწევასცდილობენ.
ესისსაკითხებია,რომლებიცსენაკისქალთა

მხარდაჭერისცენტრისსაქმიანობისწარმოსა
ჩენადშევარჩიეთ.შეკითხვისადრესატებიარიან
ცენტრის მობილიზატორები, ბენეფიციარები,
აქტივისტებისაზოგადოებისსხვადასხვაჯგუ
ფიდანდაისადამიანები,რომლებსაცთუნდაც
ერთჯერადადჰქონიათშეხებაქალთამხარდა
ჭერისცენტრთან.

რატომსტუმრობენქალები
ქალთამხარდაჭერისცენტრს
ფონდის ფსიქოლოგი მანანა გოცირიძე,

რომელიც ყოველთვიურ საინფორმაციო შეხ
ვედრებს ატარებს ქალებთან, ამბობს,რომ აქ
ყველაზეკარგიგარემოიქმნებაიმისთვის,რომ
ერთმანეთს გული გადაუშალონ,რაც ძალიან
სერიოზულიმიზეზია.

ფსიქოლოგსსაკუთარიპრაქტიკიდანყველა
ზემეტადერთიშემთხვევაახსენდება:ერთერ
თიქალბატონირამდენიმეშეხვედრასზედიზედ
ესწრებოდა,დისკუსიაშითავისუფლადერთვე
ბოდა, კომენტარებს არ ერიდებოდა.თუმცა,
საკუთართავზეარაფერსამბობდა.ისეთშთა
ბეჭდილებასქმნიდა,რომისიყოდამოუკიდებე
ლი,ძლიერიქალი,რომელიცსამშვილსმარტო
ზრდიდადაფინანსურადარანაირიპრობლემა
არჰქონდა.მხოლოდრამდენიმეთვისშემდეგ,
როცასაკუთარიისტორიისმოყოლაგადაწყვი
ტა,გაირკვა,რომთავისიწარსულისმსხვერპლი
იყო.მუდმივადიდანაშაულებდათავსიმისგამო,

მობილიზატორები
დინაგეორგაძე
ვერონიკაქობალია

ფსიქოლოგი
მანანაგოცირიძე

იურისტი
მარიამხელაია
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რომ ვერ მოახერხა შვილებისთვის შეენარჩუ
ნებინამამა,რომელიცოჯახშიმუდმივადკონ
ფლიქტურსიტუაციასქმნიდა.განქორწინების
მერე მეუღლე მალე გარდაიცვალა. სწორედ
აქედანგაუჩნდადანაშაულისშეგრძნება,რომ
ყველაფრისმიზეზითვითონიყო (ამას ეუბნე
ბოდნენ საკუთარიდა ყოფილი ქმრისოჯახის
წევრებიც). როცა ამბის მოყოლადაასრულა,
რამდენიმეწუთიდაძაბულიიჯდაშემოტევებს
ელოდა. პირიქით, მან ჯგუფისგან მხარდაჭე
რაიგრძნოდააღიარა,რომერთწუთშისხვა
ადამიანადიქცა.მოიცილატვირთი,რომელიც
მთელიცხოვრება ამძიმებდა. საკუთართავს
დაუმტკიცა,რომ მისი წლებისწინანდელი გა
დაწყვეტილებასწორიიყო.

ფსიქოლოგიყვება,რომისმერეარგამოჩე
ნილა,სამაგიეროდ,გამოჩნდნენახალისახეები,
რომელთაცმანურჩიაცენტრშიმისვლა.

ცენტრისმობილიზატორებსდინაგეორგა
ძესდავერონიკაქობალიასშეკითხვაზეთითქმის
ერთნაირიპასუხიაქვთ:„სენაკშიარარისბევრი
არასამთავრობოორგანიზაცია, მითუმეტეს,
ქალთასაკითხებსარავინგანიხილავს.ამიტომ
ინტერესიცმაღალია.ყველაშეხვედრაზეიკრი
ბებიანსხვადასხვასფეროსწარმომადგენლები,
რომლებიცსაინტერესოაუდიტორიასქმნიან“.

ცენტრს ჰყავს ქალთა ძირითადი ბირთვი,
რომელიცთითქმის ყველა შეხვედრას ესწრე
ბა.ისინიცენტრისაქტივისტებიარიან.გარდა
ამისა,ყოველთვიურადახალიადამიანებიემა
ტებათ.

ნანული სამსონია ერთერთი აქტივისტია.
მიაჩნია, რომ ცენტრთან თანამშრომლობამ
მნიშვნელოვნადშეცვალა.აქტიურიყოველთვის
იყო,მაგრამსაკუთართავსსხვაკუთხითშეხე
და,თვითშეფასებააიმაღლა,სხვაინტერესები
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გაუჩნდა. ყველა შეხვედრიდან მიაქვს ახალი
ინფორმაციადათავის კოლექტიურცენტრში
 მენჯში ავრცელებს. მიაჩნია,რომდევნილი
ქალებისთვისესგანსაკუთრებითსაჭიროა.ად
ვოკატირებისშედეგადმენჯშიდასუფთავების
პრობლემამოაგვარეს,ახალისანაგვეურნებიც
გამოიყო. წყლის პრობლემაც გადაწყდა,რაც
წლებისგანმავლობაშიმოუგვარებელიიყო..

ყველაზედიდიმიღწევა,რომელიც
ცენტრისსაქმიანობაშიიკვეთება
ცენტრის მობილიზატორები აცხადებენ,

რომსოციალურპრობლემათაადვოკატირების
მაგალითები,რომლებიცპრაქტიკაშისაკმაოდ
დაგროვდა, მათთვის ყველაზედიდი მონაპო
ვარია.

დახმარებისთვის ხშირად მიმართავენ,
ითხოვენკონსულტაციებსიურისტისგან,ფსი
ქოლოგისგან. მოდიან ქალები  დევნილები,
ადგილობრივები, სოციალურადდაუცველები,
იშვიათად, მაგრამ მამაკაცებიც ითხოვენდახ
მარებას.

ხშირადმოდიანმარტოხელამოხუცები.ისე
თები,რომლებმაცარიციან,განცხადებარო
გორდაწერონ,არცისშეუძლიათ,განცხადებით
ერთიადგილიდანმეორეშიიარონ.

„ჩვენმათთანერთადვწერთგანცხადებას,
შემდეგვაგზავნით,ველოდებითპასუხს,ერთად
ვაკითხავთსხვადასხვასამსახურსდასაქმებო
ლომდემიგვყავს,რათქმაუნდა,რამდენადაც
ესშესაძლებელია.ასედაგროვდასტატისტიკა,
სადაცმოგვარებულისაკითხების პარალელუ
რადბოლომდე მოუგვარებელი პრობლემებიც
კარგადგამოჩნდა,“ამბობსდინაგეორგაძედა
კონკრეტულმაგალითებსიხსენებს:

„ერთერთ ქალბატონს სახლის სახურავი
სჭირდებოდა.ამსაკითხისადვოკატირებადადე

ბითადგადაწყდა.გამგეობამსახურავიგადასცა,
მაგრამვერმოიხმარა,რადგანფულიარააქვს,
ხელოსნებს გადახურვაშირომ გადაუხადოს.
მსგავსიწინააღმდეგობაბევრია,ისევვფიქრობთ
ამსაკითხზე,იქნებმომავალიწლისბიუჯეტიდან
ერთჯერადიდახმარებამიიღოს,რომპრობლემა
მოაგვაროს.“

„ერთერთ ბენეფიციარს გარდაეცვალა
მეუღლე.ოჯახისოციალურადდაუცველია.მო
ბილიზატორებმა მიაწოდეს ინფორმაცია,რომ
გამგეობას გააჩნია ერთჯერადიდახმარების
პროგრამები.ქალბატონმაგანცხადებითმიმარ
თაგამგეობასმალევეოჯახსგამგეობიდან200
ლარი გადაერიცხა.რომ არაცენტრის მობი
ლიზატორი,ისვერგაიგებდაინფორმაციასამ
დახმარებისშესახებ.“

მობილიზატორები ამბობენ,რომ სენაკში
აქტიური,ძლიერიახალგაზრდებიჰყავთ.რამ
დენიმესკოლამოიცვესდაამრიცხვისგაზრდას
აპირებენ. ისინი, ვინცხშირადესწრება ახალ
გაზრდული კლუბის საინფორმაციო შეხვედ
რებს,სხვებისგანგამოირჩევიან აზროვნებით,
მსჯელობით.

ახალგაზრდული კლუბის ასისტენტი ნინო
ჭაბუკიანიამბობს,რომკლუბისწევრებიმიღე
ბულგამოცდილებასყველგანიყენებენ.კლუბის
ერთერთი აქტიური წევრირუსიკო ინალიშ
ვილი სენაკის ახალგაზრდული საკრებულოს
თავმჯდომარედაირჩიეს.ამავესაკრებულოში
მოხვდა კლუბის 5 აქტივისტი. ახალგაზრდები
საკუთარი ინიციატივით სკოლებში ატარებენ
დისკუსიებსსხვადასხვათემაზე:ოჯახურიკონ
ფლიქტებისმართვა,ძალადობისპრევენციული
მექანიზმები.კლუბისწევრებიგასულზაფხულს
სხვადასხვა ახალგაზრდულბანაკში მოხვდნენ
და მიღებული გამოცდილება წარმატებითგა
მოიყენეს.
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პრობლემები,რომლებიც
დღემდეარსებობს...
არის პრობლემები, რომელთა შესახებაც

ღიად საუბრობენ. მობილიზატორებისთქმით,
დღემდე მთავარ სირთულეს ხალხის მობილი
ზებაწარმოადგენს.საზოგადოებაშიარსებობს
დამოკიდებულება,რომარასამთავრობოებისგან
მხოლოდ ჰუმანიტარულიდახმარება მიიღონ,
ანუფროხშირადჰგონიათ,რომმათარანაირი
ინფორმაციადაკონსულტაციაარსჭირდებათ.
ამასემატებასოციალურიფონი.ზოგიერთებს
უნდათმოსვლა, მაგრამტრანსპორტისფული
არ გააჩნიათ. ხშირად მობილიზატორებსაც
არააქვთსაჭიროთანხა,რომტრანსპორტით
იმგზავრონსხვადასხვაადგილას,ახალიადამი
ანებიგაიცნონ,დააინტერესონ.

დინაამბობს,რომადამიანებსმეტიმოტი
ვაცია სჭირდებათდაოცნებობს იმაზე,რომ
ცენტრსექნებაისეთიპროგრამები,რომლებიც
ბევრქალსაქსტუმრობისსტიმულსაუმაღლებს.

როცაძალადობისწინააღმდეგმიმართული
კამპანიისდროსსხვადასხვაატრიბუტიდაური
გესმონაწილეებს,აღმოჩნდა,რომბევრისთვის
კალენდარიდაერთიბლოკნოტიცკიმოტივა
ციაა.თუმცამსგავსირამეებიაღარუკვირთ.

ამმიზეზებისმიუხედავად,სენაკისქალთა
მხარდაჭერისცენტრიერთერთიაქტიურიდა
ხალხმრავალია.ახალიბენეფიციარებისმოზიდ
ვასხელიშეუწყოსოფლებშიგასვლამ.ბათარია,
ნოსირი,ხორშიესსოფლებისამობილიზაციო
შეხვედრებშიწელსპირველადგაჩნდა.ამადგი
ლებშიხალხისმობილიზებაპრობლემაარარის.
მათთვისეს  ახალიადასიამოვნებითმოდიან,
ინტერესითისმენენინფორმაციებსდათვითო
ნაცერთვებიანდისკუსიებში.

მარტივი? ამ კითხვაზე პასუხი მობილი
ზატორებსუჭირთ... მარტივი არაფერია... ან
უბრალოდ,ცალკეული საქმიანობების შემდეგ
შესაძლოარაღაცებიგამარტივდა.

დინა გეორგაძე მუნიციპალიტეტის გამ
გეობაში მუშაობს, ამავე დროს გენდერული
საკონსულტაციო საბჭოს წევრიც არის. ეს
კონტაქტებისაშუალებას აძლევს, შეხვედრებ
ზესაინტერესოაუდიტორიაშეკრიბოს,თანამ
შრომლობამ ადგილობრივ ხელისუფლებასთან
ადვოკატირების საკითხიუფრო გაამარტივა.
ადგილობრივ პროგრამებს კარგად იცნობს,
ესწრებასაკრებულოსსხდომებსდაინფორმა
ციებსიმადამიანებსაწვდის,ვისაცმსგავსიდახ
მარებასჭირდება.კონკრეტულიმაგალითების
გახსენებაარუჭირს:

„ჩემთან ერთი ქალბატონი მოვიდა, სულ
სხვასაქმეზე.მეოთხეშვილიშეეძინა.ვეუბნები,
თქვენმრავალშვილიანიდედახართ,გამგეობი
დანდახმარებაგეკუთვნით.ყველადოკუმენტი
მოვაგროვეთ,რაცსაჭიროიყო.ერთჯერადად
200ლარი მიიღო. ყოველთვიურიდახმარება

კი 150ლარიდაენიშნა. ყოველთვიურად შეხ
ვედრები გვაქვს სოციალურ სამსახურებთან,
ყველაინფორმაციავიცით,რატიპისდახმარე
ბააოთხდამომდევნოშვილზე.რათქმაუნდა,
კმაყოფილიდარჩა.ჩვენცკმაყოფილებივართ,
ასეთი ინფორმაციები სწრაფად ვრცელდება,
ჩვენსიმიჯზემოქმედებსდასაქმესაცგვიმარ
ტივებს.“

ცვლილებები,რომლებიცსახეზეა...
პრობლემასრა გამოლევს, უკმაყოფილო

ხალხიცარსებობს,არასდროსგვაქვსიმისამ
ბიცია,რომსაოცრებებსვაკეთებთ.მოგვისმენია
საყვედურებიც: ყველანითქვენს საქმეს იკე
თებთ,ჩვენრაამით;მეორედღესესადამიანები
დახმარებისთვისმოსულან.

ცვლილება ყველაფერს ეტყობა. პირველ
რიგში,იმქალებს,ვინცამცენტრშიდადის.აქ
ყველაფერიერთადარისთავმოყრილი.შეგიძ
ლიაიურისტისკონსულტაციამიიღო,მოუსმინო
ფსიქოლოგს. მიიღორჩევები. სენაკში მსგავსი
უფასო სერვისები არ არის. მომართვიანობა
იზრდება,ესიმასნიშნავს,რომქალებიშეიც
ვალნენ.

ყველაზედიდმიღწევადძალადობისპრობ
ლემის აღიარებასდა მსხვერპლთან მუშაობის
გამოცდილებას მიიჩნევენ. ვერონიკა ამბობს,
რომ ბოლო წელი ამ მიმართულებით ძალიან
აქტიურიიყო.ქალებიარამხოლოდაღიარებენ
პრობლემას, ყველაფერს აკეთებენ საიმისოდ,
რომ არ იყვნენდისკრიმინირებულნი  ახალ
წესრიგსამყარებენსაკუთაროჯახებში.

წელსპირველადსენაკისბიუჯეტშიახალი
პუნქტიგაჩნდა:ერთჯერადიდახმარებებიძა
ლადობის მსხვერპლთათვის. ამცვლილებაში
ქალთაცენტრისგავლენაცარის.

სოციალურიმომსახურებისსააგენტოძალა
დობისმსხვერპლქალებსცენტრისფსიქოლოგ
თანამისამართებს.

თანამშრომლობა ადგილობრივ ხელისუფ
ლებასთანსხვაეტაპზეგადავიდა.გაჩნდაერ
თობლივიღონისძიებები: 25 ნოემბერს, ძალა
დობისწინააღმდეგმიმართულაქციაზექალთა
მხარდაჭერისცენტრისაქტივისტებთანერთად
ხელისუფლებისწარმომადგენლებიცაქტიურად
გამოჩნდნენ.პირიქითაცხდებაგამგეობისმიერ
დაგეგმილაქტივობებშიცენტრისაქტივისტებიც
იღებენმონაწილეობას.

გაჩნდაპრობლემებისერთობლივადმოგვა
რების პრაქტიკა:ცენტრის მობილიზატორები
ქალებისმიერდასმულპრობლემებსგენდერუ
ლისაკონსულტაციოსაბჭოსშეხვედრებზეახ
მოვანებენ.პრობლემებისმოგვარებაშიკონკრე
ტულისამსახურებიერთვებიანდაპოზიტიური
შედეგებიცჩნდება.

ხათუნაგოგუა
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ი.ც.25წლისაა(ინიციალებიპირობითია).
6წლისწინსიყვარულითგათხოვდადა,რაც
არუნდაგასაოცარიიყოს,ოჯახურიპრობ
ლემებიშვილისგაჩენისშემდეგდაეწყო.

ახალგაზრდაქალისტრაგედიისშესახებ
ფონდი „სოხუმის“ფსიქოლოგი მანანა გო
ცირიძეგვესაუბრა.მისითქმით,ამსაქმეში
ყველაზერთული ის იყო,რომ მსხვერპლის
ოჯახმათანაგრძნობა არ გამოავლინა მის
მიმართ.

„ჩემთანრომმოვიდა,იყოძალიანგანერ
ვიულებული,თუმცა,ამბობდა,რომიმდრო
ისთვისმისიმდგომარეობაშედარებითკარგი
იყო,ვიდრეადრე,თუნდაცმაშინ,როდესაც
ძალადობისგამოთავისმოკვლასცადა.უნ
დოდათავიმოეკლა,მაგრამშვილებისხმამ
გამოაფხიზლადამიხვდა,რომმათვერავის
დაუტოვებდა.ამიტომარსებულისიტუაციის
გამოსწორებასხვაგვარადსცადა.შვილებთან
ერთადდედ–მამასთანდაბრუნდა,თუმცაიქ
ქმრისოჯახზერთულიმდგომარეობადახ
ვდა.დედამმოსთხოვა,ქმრისოჯახშიდაბ
რუნებულიყო,იმმიზეზით,რომძალადობას
ქალთაუმეტესობა ითმენსდა მასაცუნდა
მოეთმინა.

მისივეთქმით,უმეტესწილად,ძალადობის
მსხვერპლებიგაურბიანსაუბარს,ცდილობენ,
არავისუთხრანთავიანთიპრობლემისშესა
ხებ,რისგამოცმათთანერთადმათიშვილე
ბიცზარალდებიან. ძალადობის მსხვერპლი
ბავშვებიკიხშირადთავადხდებიანმოძალა
დეები.

ი.ც.–სპრობლემაშვილისგაჩენისშემდეგ
დაეწყო,როდესაცქმარმამასზეძალადობა
დაიწყო. ეუბნებოდა,რომ მისი საკუთრება
იყოდაროგორადაცუნდოდა,ისემოექცეო
და.მდგომარეობაიქამდემივიდა,რომცოლს
ქმრისმიმართსიძულვილისგანცდაგაუჩნდა
დამისგანთავისდაღწევასცდილობდა.ერ

თხელდედასთანყოფნისას,მეუღლემოვიდა,
ისკიმეგობართანწავიდა.დედამდაუწყოძებ
ნადასაქმეშიპატრულიჩართეს.პატრულმა
კი,დახმარებისნაცვლად,ახალგაზრდაქალს
ჭკუისსწავლებადაუწყოუთხრა,რომცოლ–
ქმარსშორისყველაფერიხდებადაამისგამო
პრობლემისშექმნაარასწორია.

25 წლის ქალი ახლობლისდახმარებით
სოციალურსამსახურსდაუკავშირდადათა
ვისიმდგომარეობისშესახებაცნობა.ფონდი
„სოხუმის“ ქალთა მხარდაჭერისცენტრები
აქტიურადთანამშრომლობენ  სოციალურ
სამსახურებთანდა,რადგანმათფსიქოლო
გიარაჰყავთ,ქალებსქალთამხარდაჭერის
ცენტრებშიაგზავნიან.

ასემოხვდაი.ც.ფონდისფსიქოლოგთან,
შემდეგკიიურისტთან.

ფონდი „სოხუმის“ იურისტითამარგო
გოხიაიხსენებსიმპროცედურას,რაცი.ც.–
სთვისმსხვერპლისსტატუსისმისანიჭებლად
ერთობლივადგაიარეს.მისითქმით,ყველაზე
რთული  სტატუსის მიმნიჭებელი კომისი
ისდარწმუნება გახდა,რომ მათი კლიენტი
ნამდვილადმსხვერპლიიყოდარომმასთავ
შესაფრის გარდა სხვაგან წასასვლელი არ
ჰქონდა:

„აზუსტებდნენ,იქნებქმარსშეურიგდე
სო,მაგრამმასარააქვსარსადწასასვლე
ლი.ქუჩაშიმოუწევდაორშვილთანერთად
ცხოვრება. სამწუხაროდ, სახელმწიფო ვერ
უზრუნველყოფს ყველა მსხვერპლისდაც
ვას და ამიტომ ჭირს მათთვის სტატუსის
მინიჭება,რისგამოცბევრადამიანსყოველ
დღიურ ძალადობასთან ვტოვებთ მარტოს.
მათ მიმართოჯახიც კი არაათანაგრძნო
ბითგამსჭვალული.კარგიიქნება,თუმეტი
პროგრამა ამოქმედდება მათ დასაცავად.
მათუნდაიგრძნონ,რომმარტონიარარიან
დარომამისგამოძალადობისშემთხვევები
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ისძალადობისმსხვერპლია,მაგრამახლაორ
შვილთანერთადმშვიდგარემოშიიმყოფება.
მისიცხოვრებაფონდი„სოხუმის“
დახმარებითშეიცვალა.
თუმცაამისთვისთავადაციბრძოლა...



mfksf [vf

29

ნინომეთორმეტეკლასისმოსწავლეა,თუმცა
თანატოლებშიუკვეგამოირჩევა.სკოლაშიდადის,
წარმატებულიმოსწავლედააქტიურიაბიტური
ენტია. ამასთან ერთადცდილობს,დამატებით
პროგრამებშიჩაებას.სწორედამიტომმოხვდა
ფონდსოხუმში“დაიპოვაის,რამაცკიდევუფრო
მეტიინტერესიშესძინამისცხოვრებას.

ნინოწვერავაერთიშეხედვითმშვიდიჩანს,
თუმცა მისგან წამოსულიმუხტი ყველასათვის
გადამდებია.17წლისაა,სწავლობსმესამესაჯა
როსკოლაშიდაუკვეკარგადიცის,რასაპირებს.
პროფესიაცშერჩეულიაქვსდაამბობს,რომახ
ლობლებისდაჟინებულითხოვნისმიუხედავად,
არჩევანსარშეცვლის.

„ჟურნალისტობამინდა,სხვაგანჩემითავი
ვერ წარმომიდგენია. ახლობლებიდაოჯახის
წევრები მეუბნებიან,რომრთულიპროფესიაა

დასათანადოდდაფასებულიცარარისდაარ
ჩევანიშევცვალო,თუმცაარვაპირებ.ვამბობ,
რომანგავხდებიჟურნალისტი,ანსაერთოდარ
გავაგრძელებსწავლას.ესარისპროფესია,სადაც
ვიცი,რომთავსბედნიერადვიგრძნობ,მომწონს
მოვლენებისეპიცენტრშიყოფნა“,–განაცხადა
ნინომ.

სწორედთავისიაქტიურობისგამომოხვდა
ფონდ„სოხუმში“დაკიდევუფროაქტიური,თავ
დაჯერებული,უფროძლიერიგახდა...

თავიდანიმსაინტერესოღონისძიებებსეს
წრებოდა,რომელთაცფონდი „სოხუმი“ მის
სკოლაში ატარებდა. მერე,როგორციხსენებს,
სკოლაშიორგანიზაციის წარმომადგენელიმი
ვიდადაერთერთტრენინგზედასასწრებადშე
სარჩევიკონკურსიგამოაცხადა.ნინომკონკურსი
წარმატებითგაიარა.

ტრენინგზე მიხვდა,რომ საკითხები,რომ
ლებსაცფონდიეხება,მისთვისაცაქტუალურია
დაძალიანდაინტერესდა.საინტერესოაღმოჩნდა
იმდენად,რომმხოლოდტრენინგმაარდააკმა
ყოფილადაგადაწყვიტა,უფრომეტიეკეთებინა
თანატოლებთანერთად.

ასე გახდა ხონის ახალგაზრდული კლუბის
წევრი.ფონდ„სოხუმს“კიდევხუთიასეთიკლუბი
აქვსქუთაისში,წყალტუბოში,ფოთში,სენაკში
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არუნდადამალონ,“–განაცხადაიურისტმა
თამარგოგოხიამ.

ფონდი„სოხუმის“დახმარებითი.ც.დღეს
ორ შვილთან ერთადთავშესაფარშიცხოვ
რობს.მასზედამისშვილებზეფსიქოლოგები
ზრუნავენ.ასევემიმდინარეობსმისიჩართვა
სხვადასხვაპროექტში,რომთავშესაფრისშემ
დეგდამოუკიდებლადშეძლოსცხოვრებისგაგ
რძელება.არსებულითავშესაფრებიმსხვერ
პლთადახმარებასმხოლოდრაღაცპერიოდით
ახერხებენ,ამისშემდეგკიმათმარტოსუწევთ

პრობლემებთანგამკლავებადახშირადახალი
ძალადობისმსხვერპლებიხდებიან,თუმცა25
წლისქალიარაპირებსუკანდახევას.ამბობს,
რომოჯახზემეტადსაზოგადოებისთანადგო
მისიმედიაქვს,რომშვილებისათვისბოლომდე
იბრძოლებსდასხვაქალებსაცმისცემსგამ
ბედაობისმაგალითს.

ნესტანჩაგელიშვილი
„ახალიგაზეთის“ჟურნალისტი

სპეციალურად„ქალთახმისთვის“

f[fkufphlek rke,t,ib ,tdhb fmnbehb 

ujujyf lf ,bzbf+ 'jdtk vfsufypt itb.kt,f 

ubfv,js= vfuhfv fv]thfl ybyj odthfdf 

fdbhxbts= [jybc f[fkufphlekb rke,b 

otdhb+



30

დაზუგდიდისმუნიციპალიტეტისსოფელკოკ
ში.კლუბებითვეშიერთხელიკრიბებიან.უამრავ
საინტერესოსაკითხსიხილავენახალგაზრდები
თანასწორობა,ძალადობა,ტოლერანტობა,ტრა
დიციებიდამენტალიტეტი,ეთიკადაესთეტიკა...
სწავლობენ სწორკომუნიკაციას, კონფლიქტე
ბისმართვას,თანატოლებთანდაუფროსებთან
ურთიერთობას... მსჯელობენრთული სიტუა
ციებიდანგამოსავალზე, ეძებენ პრობლემების
მოგვარებისგზებს...

ყველაზე მთავარი,რაც ნინოს განსაკუთ
რებულადმოსწონს,ისარის,რომკლუბისუჩ
ვეულო „გაკვეთილების“ შედეგად ბევრირამ
იცვლებაგოგონებსადაბიჭებში,თითქოსუფრო
გაიზარდნენ,ბევრრამესსხვანაირადშეხედეს,
ბევრისტერეოტიპიდაამსხვრიეს,ერთმანეთი
საცარერიდებათძველებურად,გულახდილად
საუბრობენ,ერთმანეთისაზრებისპატივისცემა
ისწავლეს.. მერეკი კლუბზემიღებულიცოდნა
სკოლაში„მიაქვთ“დათანატოლებსუზიარებენ...

„პირველივე შეხვედრებიდან მივხვდი,რომ
შევძლებდისხვებისდახმარებას,თუმეტიმეცო
დინებოდა,ამბობსნინო.ამიტომაქტიურად
დავიწყეთანამშრომლობა. ვცდილობ კლუბის
შეხვედრების გამოცდილებით იმ ადამიანებს
დავეხმარო,რომლებიცძალადობისმსხვერპლნი
არიან,ანსხვაპრობლემებიაქვთ...ვაცნობმათ
ინფორმაციასთავიანთიუფლებებისშესახებ.ამ
ეტაპზე,შეიძლება,ჩემიგამოცდილებაარარის
სათანადო, მაგრამ ნელნელა გამოცდილებაც
მემატება“.

ამასთანამბობს,რომხონშიახალგაზრდების
თვისშემეცნებითიდაგასართობი აქტივობები
ნაკლებად,უფროსწორადსაერთოდარხდება.
არმოსწონსთანატოლებისპასიურობადაცდი
ლობს, ისინი სხვადასხვა აქტივობაში ჩართოს.
სურსხონშიგაცილებითმდიდარიბიბლიოთეკა
იყოს,იმართებოდესკულტურულიღონისძიებე
ბი. მომავალშიგეგმავს,თავისი გამოცდილება
მისსავე კუთხესმოახმაროსდა მსგავსადსხვა
ახალგაზრდებისა, სამუდამოდ არ მიატოვოს
ქალაქი.

„სამწუხაროდ,ხონშიახალგაზრდებიაქტი
ურობითარგამოირჩევიან.ყველასფარხმალი
აქვსდაყრილიდაცდილობენ,აქედანწავიდნენ,
რომრამეს მიაღწიონ. მე ვფიქრობ, ეს არაა
სწორი.არშეიძლებაყველამმიატოვოსქალაქი,
სოფელი,რაღაცდოზითმაინცუნდადავეხმა
როთმასგანვითარებაში.ამიტომვცდილობჩემი
ცოდნითგამოვადგეჩემსქალაქს,აქმცხოვრებ
ლებს.საზოგადოებასარაქვსინფორმაციასა
მოქალაქოუფლებებზე,ადამიანებმაარიციან,
როგორდაიცვანთავიანთიუფლებები.საჭიროა

მეტიინფორმირებულობა.საზოგადოებამეტნაკ
ლებადმზადაა ამ ინფორმაციებისათვის,თუკი
მათდავეხმარებით.ფონდი„სოხუმი“ამმხრივ
ბევრრამეს აკეთებს. ეხმარებიანდევნილებს,
ძალადობისმსხვერპლქალებს,ახალგაზრდებს.
კარგიიქნება,თუჩვენთანბევრიპროექტიგან
ხორციელდება,რომ მივიღოთგანათლებული
საზოგადოება“,–განაცხადანინოწვერავამ.

ნინოწერსთავისუფალდროსდამაშინ,რო
დესაცრაიმესთქმასურს.ერთხელდაწერაწე
რილი,სადაცდევნილიაფხაზიგოგოსსახელით
აფხაზეთისმთავრობასმიმართადამეგობრო
ბისკენმოუწოდა.

„ჩვენარაფერიგვაქვსგასაყოფი,ჩვენერთი
ქვეყნისშვილებივართ,ერთმიწაზედაერთიცის
ქვეშ ვცხოვრობთ“. მისმა ნაწერმა მსმენელთა
აღელვებაგამოიწვია,რადგანესქართველები
სათვისყველაზემძიმეთემაა.

ნინო,როგორცაქტიურიმოსწავლე, ხონის
ახალგაზრდულსაკრებულოში აირჩიეს.თავ
მჯდომარეკიმისიმეგობარიმარიამკინწურაშ
ვილია.ისიც17წლისაადაისიცმესამესაჯარო
სკოლაში სწავლობს. ფონდ „სოხუმში“ტრე
ნინგზე, ისიცკონკურსისგზითმოხვდადამას
შემდეგთანამშრომლობს,არისახალგაზრდული
კლუბისერთერთიგამორჩეულიწევრი.პროფე
სიამარიამსაცშერჩეულიაქვს,საერთაშორისო
ურთიერთობები.

როგორცნინოწვერავა ამბობს, ახალგაზ
რდულისაკრებულოკარგია,თუმცამასმხოლოდ
ფორმალურიხასიათი აქვს. საქმისგასაკეთებ
ლად საჭიროაფინანსები,რომ ახალგაზრდე
ბისთვის პროექტები შემუშავდესდა განხორ
ციელდეს.

დამშვიდობებისას ნინომ ერთი სურვილი
გაგვიმხილასურსსომალიშიწავიდესსამშვი
დობომისიით:

„სომალი არის ადგილი, სადაც ქალებიდა
ბავშვები გაუსაძლის მდგომარეობაში არიან.
თითქოსცდილობენ მათი მდგომარეობის გა
უმჯობესებას, მაგრამრეალურად არაფერი
კეთდება.მინდაჩავიდეიქდაჩემიწვლილიშე
ვიტანო,რომდავეხმარომათ.არსად,დედამი
წისარცერთკუთხეშიქალებიდა,მითუმეტეს,
ბავშვები, არუნდა იტანჯებოდნენ, მათუნდა
ჰქონდეთ ყველა ის პირობა,რაცგანვითარე
ბული ქვეყნის შვილებსდა მსოფლიომუნდა
გაააქტიუროსამაზეზრუნვა“,–განაცხადა17
წლისნინოწვერავამ.

ნესტანჩაგელიშვილი
„ახალიგაზეთის“ჟურნალისტი
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