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ფონდი„სოხუმის“საქმიანობისმთავარივექტორიქალთამიმართძალადობისპრევენციისკენ
არისმიმართული.ცალკეულიბლოკიკომპლექსურკავშირშიაერთმანეთთანდაქალთამხარდა
ჭერისექვსცენტრშიმთელიწლისგანმავლობაშიაქტიურიმუშაობისშედეგადგარკვეულიმიღ
წევებიცფიქსირდება.

ამსტატიაშიბევრსაინტერესოქეისსწარმოგიდგენთსახელებიყველგანშეცვლილიაბენე
ფიციარებისსურვილებიდანგამომდინარე.სწორედამისტორიებითგვინდაწარმოვაჩინოთცენ
ტრებისმუშაობა,მათიმნიშვნელობადაროლირეგიონებში.

ყოველთვიურისამობილიზაციოშეხვედრები

ქალთამხარდაჭერისცენტრებში11მობილიზატორიმუშაობს:
ქუთაისისქალთამხარდაჭერისცენტრილარისაშენგელია
ხონისქალთამხარდაჭერისცენტრიილონანაჭყებია,მაიამანდარია
წყალტუბოსქალთამხარდაჭერისცენტრიზაირაკოპალიანი,ელენებენიძე
სენაკისქალთამხარდაჭერისცენტრიდინაგეორგაძე,ვერონიკაქობალია
ფოთისქალთამხარდაჭერისცენტრინელიუნგიაძე,ციალაგულედანი
ხურჩა/კოკისქალთამხარდაჭერისცენტრინონაბუკია,დალილაჩიქავა

მობილიზატორებიყოველთვიურად33საინფორმაციოშეხვედრასატარებენსხვადასხვადა
სახლებაში, კოლექტიურ ცენტრში, სოფლებში. ამ შეხვედრებს განსაკუთრებული დატვირთვა
აქვსხდებამოსახლეობისინფორმირებააქტუალურთემებზე,იკვეთებასოციალურიპრობლე
მები.მობილიზატორებიბენეფიციარებთანერთადცდილობენპრობლემებისადვოკატირებასდა
წლისმანძილზებევრიმათგანიმოგვარდაკიდეც.

მობილიზატორისქეისებიდან

ლალიგ.სამობილიზაციოშეხვედრასესწრებოდა.იმკორპუსში,სადაც

ის ცხოვრობს, სარდაფიდან საშინელი სუნი ამოდიოდა. მეზობლებში

ამისგამოკონფლიქტურისიტუაციაშეიქმნა,ყველაერთმანეთსადანაშა

ულებდადაარავინარაფერსაკეთებდა.ლალიმმობილიზატორისდახ

მარებით გაიგო ინფორმაცია,რომ ადგილობრივდონეზე შეიძლებოდა

პრობლემისმოგვარება.დაიწერაგანცხადება, მიაკითხესმერიისშესა

ბამისგანყოფილებას.რეაგირებამაშინვემოხდა,სპეციალურიბრიგადა

გამოიგზავნა.აღმოჩნდა,რომსაკანალიზაციომილიერთადგილასიყო

გაბზარული.ჯერსარდაფიგაიწმინდა,შემდეგმილიშეკეთდადაპრობ

ლემაცმოგვარდა.

სამობილიზაციოშეხვედრებსგანსაკუთრებულიდატვირთვააქვსიმთვალსაზრისითაც,რომბე
ნეფიციარები იღებენ ინფორმაციებს ადგილობრივდონეზე არსებული სხვადასხვა პროგრამის
შესახებ, რომელსაც შემდგომ თვითონ ავრცელებენ. შედეგად  გაიზარდა მათი რიცხვი, ვინც
ისარგებლაადგილობრივდონეზეარსებულისხვადასხვადახმარებით.

ajylb  @cj[evbc# 
mfksf  v[fhlfzthbc  wtynht,b 

rjjhlbybht,ekb  veifj,f  .fkflj,bc  ghtdtywbbcsdbc
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მობილიზატორისქეისებიდან

მარინასოციალურადდაუცველია,ჰყავსერთიშეზღუდულიშესაძლებლო

ბებისმქონეშვილი.მარინასაცჯანმრთელობისპრობლემებიაქვს.გამოკ

ვლევისასდაუდგინეს საშვილოსნოსფიბრომა. გადაუდებელიოპერაციის

ძირითადინაწილი 80%საყოველთაოდაზღვევითფინანსდება, მაგრამ

მასდარჩენილი200ლარისდაფარვისხარჯებიცარგააჩნია.სწორედსა

მობილიზაციოშეხვედრაზე ისაუბრამან საკუთარპრობლემაზე. მობილი

ზატორმა მიაწოდა ინფორმაცია, რომ ადგილობრივ გამგეობას გააჩნია

ერთჯერადი თანხები მსგავსი ტიპი დახმარებისთვის. მარინამ სრულიად

უფასოდგაიკეთაოპერაცია.ამჯერადრეაბილიტაციისკურსსგადისდასა

კუთარისტორიასსხვებსაცუყვება,რათაარსებულიდახმარებითისარგებ

ლონიმადამიანებმა,ვისაცესნამდვილადსჭირდება.

სოციალურ პრობლემათა ადვოკატირების პარალელურად, საინფორმაციო შეხვედრებზე
მთავარი აქცენტი ქალთამიმართძალადობის პრევენციაზე კეთდება. მონაწილეები იღებენ ინ
ფორმაციას,რასახისდახმარებაარსებობსმსხვერპლთათვის,რაუნდაგააკეთოსქალმა,რომარ
აღმოჩნდესძალადობისმსხვერპლი,როგორდაეხმარონძალადობისმსხვერპლს.

კრიზისულოჯახებთანმუშაობა
ქალთა მხარდაჭერისცენტრების მორიგი ბლოკი კრიზისულოჯახებთან მუშაობაა. სამო

ბილიზაციოშეხვედრისმონაწილეებიხშირადყვებიანრეალურისტორიებსისეთოჯახებზე,
სადაცქალზეძალადობენ,მაგრამამფაქტსთვითონოჯახისწევრებიარახმაურებენ.ამბლო
კისმუშაობაგანსაკუთრებითმნიშვნელოვანია.მობილიზატორებიწინასწარშემუშავებულიინ
სტრუქტაჟითმოქმედებენ,რაც,პირველრიგში,კონფიდენციალობასგულისხმობს.ძალადობის
მსხვერპლთან მუშაობა სისტემატურად მიმდინარეობს  აწვდიან მას ინფორმაციას საკუთარ
უფლებებზე, მოსალოდნელ შედეგებზე, ცდილობენ მოიწვიონ საინფორმაციო შეხვედრებზე,
სთავაზობენ ფსიქოლოგისა და იურისტის მომსახურების სერვისს.  ამ ბლოკის მუშაობა გან
საკუთრებულძალისხმევასმოითხოვს,რადგანკრიზისულოჯახებთანმუშაობას გარკვეული
პერიოდისჭირდება.

ბენეფიციართაქეისებიდან

3წელიმქონდამეუღლესთანკონფლიქტი.ყველაფერი,ძირითადად,სო

ციალურპრობლემებსუკავშირდებოდა.ოჯახშიმევმუშაობდი.ჩემიმეუღ

ლეხელოსანიადაშეკვეთებისმიხედვითგადიოდასამუშაოდ.სიტუაციას

ძაბავდადედამთილი,რომელიც ჩემს ქმარს მუდმივად აქეზებდა. საჭმე

ლი შემოგვაკლდებოდა  მე ვიყავიდამნაშავე, სტუმარი მოვიდოდა  მე

უნდამქონოდაყველაფერიმოწესრიგებული,ბავშვიავადგახდებოდადა

იმაშიც მე მდებდნენ ბრალს, ცუდად უვლიო. ვითმენდი, სანამდის შემეძ

ლო. მერემეგობარმაფონდი „სოხუმის“ფსიქოლოგთანმისვლამირჩია. 

ფსიქოლოგისრჩევებმა სხვა ადამიანად მაქცია. გავაცნობიერე, რომ ძა

ლადობისმსხვერპლივიყავი,მაგრამშემეძლოჩემითავისგადარჩენა.უფ

როძლიერიდაგაბედულიგავხდი.ოჯახშიყველასვაგრძნობინე,რომასე

ცხოვრებისგაგრძელებასარვაპირებდიდაოჯახიდანწავიდოდი.პირველ

დღეებშიკონფლიქტიუფროგაძლიერდა, ყველაჩემსწინააღმდეგგანე

წყო,მაგრამვაიძულე,რომშემოსავალზეცდაგასავალზეცოჯახისყველა

წევრსეზრუნა.ახლაოჯახშისულსხვასიტუაციაა.კონფლიქტითითქმის

არგვაქვს.მეყველაქალსვეუბნები,რომსაკუთარიუფლებებიდაიცვას.
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სამობილიზაციოშეხვედრებზენათლადგამოიკვეთა,რომაუცილებელიამუშაობასოფლებში,
რადგან ინფორმაციისდეფიციტი პერიფერიებშიგანსაკუთრებითიგრძნობა. გაიზარდა ქალთა
მხარდაჭერისგეოგრაფიულიარეალიდამისსამუშაორუკაზეგაჩნდასოფლები:

ივანდიდი,კუხი,მათხოჯი,გოჩაჯიხაიში,ნახახულევი(ხონისმუნიციპალიტეტი)
ბათარია,მენჯი,ნოსირი,ძველისენაკი,ნოქალაქევი,თეკლათი,ხორში(სენაკისმუნიციპალიტეტი)
გუმბრინი,თერნალი,ქვიტირი,ხომული,ბანოჯა,წყალტუბო(წყალტუბოსმუნიციპალიტეტი)
ხურჩა,კოკი,ორსანტია,ინირი,დიდინეძი(ზუგდიდისმუნიციპალიტეტი)
მუშაობისგაფართოებისშედეგადგაუმჯობესდაკომუნიკაციისხარისხისოფლისგამგეობე

ბისწარმომადგენლებთან.

ძალადობისმსხვერპლთანმუშაობა

ძალადობისმსხვერპლქალებთანმუშაობაპროექტისინდიკატორითააგანსაზღვრული,მაგ
რამყველაქალაქშიერთნაირიასაზოგადოებრივისტიგმა,რომელიცბლოკავსმსხვერპლს,იაქ
ტიუროსდაშეცვალოსრამე.პირიქით,მუდმივადცდილობსსაკუთარიპრობლემის„შეფუთვას“.
ამიტომაცძალადობისპრევენციაშიესყველაზერთულიდამნიშვნელოვანიბლოკია,რომელიც
განსაკუთრებულძალისხმევასდასისტემატურმუშაობასმოითხოვს.

ერთერთცენტრში მობილიზატორები მსხვერპლთანრამდენიმეთვის განმავლობაშითა
ნამშრომლობდნენ.ისმუდმივადუარსამბობდადახმარებაზედაიმეორებდა,რომესმხოლოდ
მისისაქმეადა,თუდახმარებადასჭირდებოდა,თავადგაიგნებდაგზას.მიუხედავადმისირა
დიკალური გადაწყვეტილებისა, მობილიზატორები პერიოდულად აკითხავდნენ და აწვდიდნენ
ინფორმაციებს,უყვებოდნენპოზიტიურმაგალითებს,როგორდაეხმარნენდაუკეთესობისკენ
შეცვალეს ამათუიმ ქალისმდგომარეობა. გარკვეულიპერიოდისშემდეგეს ქალბატონი მო
ბილიზატორსსაკუთარიინიციატივითესტუმრადასთხოვადახმარება,რადგან, მისითქმით,
ყოველდღე უარესდებოდა სიტუაცია მის ოჯახში. მან გაიარა კონსულტაცია ფსიქოლოგთან,
იურისტთან,შეისწავლაპრევენციულიმექანიზმები.მორიგიკონფლიქტურისიტუაციისდროს
პატრულიგამოიძახადასამართალდამცველებსსთხოვადახმარება.მეუღლესგანემარტა,რომ
განმეორების შემთხვევაში საქმე სასამართლოსგადაეცემოდა. ქმარი ერიდება კონფლიქტებს
დამდგომარეობაცგამოსწორდა.

განსაკუთრებულიქეისი

ქალბატონმან.მფონდი„სოხუმის“იურისტსმიმართაკონსულტაციისმისა

ღებად.მისიარასრულწლოვანი,15წლისგოგონაიმყოფებოდაარარეგის

ტრირებულქორწინებაშისრულწლოვან29წლისპირთან,რომლისმხრი

დანაცშემდგომშიგახდაფიზიკურიძალადობისმსხვერპლი.

როცან.მგაიგოთავისიგოგონასგათხოვებისშესახებ,მაშინვემიმართა

პოლიციას,სთხოვამასკანონისფარგლებშიმოქმედებადასურდაშვილის

სახლშიწაყვანა.

არასრულწლოვანიგოგონანებაყოფლობითგაყვაცოლადმამაკაცს,ამი

ტომისკატეგორიულუარსამბობდაშინდაბრუნებაზე.

რამდენიმეთვისშემდეგ15წლისგოგონაარარეგისტრირებულქორწინე

ბაშიმყოფიმეუღლისმხრიდანგახდაფიზიკურიძალადობისმსხვერპლი.

გოგონამმოახერხამეზობელთანგაქცევა,დაურეკადედასდააცნობამომ

ხდარისშესახებ.

დედასშვილისასტიკადნაცემიდახვდა.დალურჯებულიქონდამთელისა

ხე,დაზიანებულიჰქონდაკბილები.ქალბატონმადარეკაპოლიციაში,რო
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მელმაცგამოსცაშემაკავებელიორდერი30დღითდამოძალადესაუკრძა

ლამსხვერპლთანმიახლოვებადაყოველგვარიკონტაქტი.

მდგომარეობასამძიმებსისფაქტი,რომმამაკაციტუბერკულოზითიყოდა

ავადებული და მან შეგნებულად, სექსუალური ურთიერთობის შედეგად

გადასდოინფექციაარასრულწლოვანგოგონას.დაავადებასმამაკაცისა

გულდაგულოდმალავდადამშობლისთვისმოგვიანებითგახდაცნობილი.

ფონდი „სოხუმის“იურისტმამიაწოდაინფორმაცია,რომსისხლისსამარ

თლისკოდექსის140ემუხლისმიხედვით,16წელსმიუღწეველპირთან

სექსუალური კავშირი, მიუხედავად ნებაყოფლობისა, ისჯება ვადით 79

წლამდეპატიმრობით.

ბენეფიცარმაგანცხადებაშეიტანაპროკურატურაში.

დამნაშავეს შეეფარდა სასჯელი ძალადობის მუხლით, თუმცა აუცილებე

ლია,რომსაქმეაღიძრას140ემუხლითარასრულწლოვნისმიმართსექ

სუალურიურთიერთობისათვის.ამისთვისუნდაჩატარდესექსპერტიზა.

პირველეტაპზეფონდმა„სოხუმმა“ინფორმაციამიეწოდასაქართველოს

ჯანდაცვისსამინისტროს,რომელმაცგადაამისამართატუბერკულოზითდა

ავადებულთაცენტრთან.ისმიიღებსუფასომედიკამენტოზურმკურნალო

ბას.ტელეკომპანია„მაესტროს“ეთერითგავიდასპეციალურისიუჟეტი.

პროცესში ჩაერთო ადამიანით ვაჭრობის, ტრეფიკინგის მსხვერპლთადა

დაზარალებულთა დახმარების სახელმწიფო ფონდი, რომელიც მზადაა,

გარკვეული დროით განათავსოს თავშესაფარში და ასევე 300ლარიანი

ერთჯერადიდახმარებითდაეხმაროსდაზარალებულს.  ბენეფიციარიგა

დამისამართდაქუთაისისმერიაში,ადგილობრივიბიუჯეტიდანმიიღებსმე

დიკამენტებსმკურნალობისკურსისგასაგრძელებლად.

ფონდი„სოხუმის“იურიდიულისამსახურითვალსადევნებსსაქმისმსვლელო

ბასდაყველანაირადმხარსუჭერსძალადობისმსხვერპლქალბატონს,რომ

მანშეძლოსსრულირეაბილიტაცია,მოძალადეკისათანადოდდაისაჯოს.

ორიწლისგანმავლობაშიქალთამხარდაჭერისცენტრებისდახმარებითიდენტიფიცირებუ
ლიაძალადობისმსხვერპლი7ქალისხვადასხვაასაკის,სხვადასხვაპრობლემისმქონე,სხვადას
ხვარეგიონიდან.მათინაწილიმსხვერპლთათავშესაფარშიგადისსარეაბილიტაციოკურსს.

ფსიქოლოგისკონსულტაციები
უფასოიურიდიულიდაფსიქოლოგიურიმომსახურებისსერვისი,რომელიცქალთამხარდა

ჭერისექვსივეცენტრშიმუშაობს,საკმაოდეფექტურიადაძალადობისპრევენციაშიერთერთი
სერიოზულიბლოკია.ყველასაკითხი,რომელსაცბენეფიაციარებიფსიქოლოგთანგანიხილავენ,
ძალადობისშემცირებასემსახურება.ხშირიაინდივიდუალურიმომართვიანობა.პრობლემებიერ
თმანეთისგანგანსხვავებულია:კონფლიქტიცოლსადაქმარსშორის,შვილებთანგართულებული
ურთიერთობები,სოციალურისაკითხები,დაბალითვითშეფასება...

ფონდი „სოხუმის“ფსიქოლოგები მანანა გოცირიძედათამარ კალანდაძე აღნიშნავენ,რომ
ქალებსძალიანხშირადარააქვთსათანადოგანათლება,როგორააგონურთიერთობაქმართან,
შვილებთან,მშობლებთან,ოჯახისწევრებთან.ასეთდროსკონსულტაციებიმათთვისმნიშვნელო
ვანია,რათასაკუთარიქმედებებითარგაამწვავონკონფლიქტურისიტუაციები.არისშემთხვე
ვები,როცაფსიქოლოგებიმშობლებისპარალელურადშვილებთანაცმუშაობენ.ყოველივეამას
ხშირადმოყვებაშედეგი.
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ფსიქოლოგისქეისებიდან

კონსულტაციაზემოვიდაქალბატონიივეტა.მასჰყავსნაშვილებიგოგონა,

რომელიცახლა17წლისაა.დედამშენიშნა,რომბავშვსგაუფუჭდახასია

თი.იფიქრა,ალბათვიღაცისგანშეიტყოინფორმაცია,რომაყვანილია.დე

დასძალიანუნდოდაშვილთანამთემაზესაუბარი,მაგრამვერშეძლო.ში

შობდა,რომსაქმეუფროგართულდებოდა.ფსიქოლოგთანკონსულტაციის

შემდეგშეემზადასაუბრისთვის.ძალიანგაუჭირდა,მაგრამფსიქოლოგის

რჩევებიკარგადგაითვალისწინადაესაუბრაშვილს.შედეგიმოულოდნე

ლიაღმოჩნდაბავშვმაპირველიემოციებისშემდეგდედმამაგადაკოც

ნადამადლობაგადაუხადაყველაფრისთვის.როგორცგაირკვა,გოგონას

ეჭვიჰქონდა,რომდედადამამაარიყვნენმისიბიოლოგიურიმშობლები.

ამისგარკვევაუჭირდა,ხასიათისცვლილებაცამიტომდაეტყო.ახლაყვე

ლაფერიწესრიგშია.

ქალთამხარდაჭერისცენტრებშიგანსაკუთრებულიმოთხოვნააიურისტებზე.ამჟამადფონდ
„სოხუმში“4იურისტიმუშაობს:

ქუთაისის,ხონისდახურჩა/კოკისქალთამხარდაჭერისცენტრებითამარგოგოხია
წყალტუბოსქალთამხარდაჭერისცენტრიბელაბერაძე
სენაკისქალთამხარდაჭერისცენტრიმარიკახელაია
ფოთისქალთამხარდაჭერისცენტრითინათინხიზანიშვილი

ბენეფიციარები იურისტებისგან ყოველთვიურად იღებენ მნიშვნელოვან ინფორმაციას
სხვადასხვა სამართლებრივ ნორმაზე, განქორწინებასთან დაკავშირებულ პროცედურებზე,
კონკრეტულიუფლებებისდარღვევაზე,სოციალურსაკითხებზე,დევნილთაგანსახლებისთე
მაზე...

საინფორმაციოსაკონსულტაციო შეხვედრებზე ხდება პრობლემებისდასმა. არის საკითხე
ბი,რომლებიციურისტებისდახმარებითგვარდება.ზოგისიტუაციისმოწესრიგებასგარკვეული
დროდაეტაპებისჭირდება.მაგალითად,ერთერთდევნილოჯახსაპლიკაციისშევსებისშემდეგ
მოუვიდადაბალიქულებიდა,შესაბამისად,ამეტაპზევერმიიღებსბინას.იურისტმაურჩია,მი
მართოსდევნილთასამინისტროს,კონკრეტულადაღწეროსთავისიოჯახისმდგომარეობა,რომ
ჰყავსფსიქიკურადავადმყოფიმეუღლე,არისსოციალურადდაუცველიდახელახლამოხდესაპ
ლიკაციისგადამოწმება.მომზადდაწერილიდაყველასაჭიროდოკუმენტი.ამშემთხვევასიურის
ტიბოლომდეგაუწევსლობირებას.ასეაყველაცენტრშიმსგავსიქეისებიიურისტებისკონტრო
ლისქვეშაადაისინისაჭიროებისშესაბამისადმოქმედებენ.

იურისტისქეისებიდან

იურისტს დახმარებისთვის მიმართა ქალბატონმა. მის ძმას და რძალს

სურთ,მშობლებისდატოვებულიქონებამთლიანადმიისაკუთრონ.იურის

ტმაგანუმარტა,რომისმშობლებისქონებისერთერთითანამფლობელია

და იურიდიულად შეუძლია ამისდამტკიცება. საქმე სასამართლოში იქნა

განხილული  საბოლოოგადაწყვეტილებით,ქონებაორნაწილადგაიყო

დაქალმანახევარიწილიმიიღო.
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mesfbcb - fmwbf cb'dfhekbc lqtc

o'fkne,j - fmwbf vidblj,bc lqtc

ctyfrb - fmwbf vidblj,bc lqtc

mesfbcb - cfvj,bkbpfwbj it[dtlhf [jyb - lf[vfht,f cjwbfkehfl lfewdtk j]f[c

mesfbcb - ufvjatyf ltdybksf lqtc
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ახალგაზრდულიკლუბებიქალთამხარდაჭერისცენტრებში

ახალგაზრდებთანმუშაობასგანსაკუთრებულიმნიშვნელობაენიჭებაფონდ„სოხუმში“.სწო
რედამიტომაამხარდაჭერისყველაცენტრშიშექმნილიახალგაზრდულიკლუბები.ესარისენერ
გიული, აქტიური, ინიციატივიანი გოგობიჭებისგაერთიანება. ისინითვეში ერთხელიკრიბები
ანქალთამხარდაჭერისცენტრშიანრომელიმესკოლაში.კლუბისწევრებისადამოხალისეების
რიცხვიმუდმივადიზრდება.

საინფორმაციოშეხვედრებზეგანიხილებასხვადასხვასაკითხი:გენდერულიძალადობა,ტო
ლერანტობა, ბულინგი, ეთიკა და ესთეტიკა, პიროვნული კულტურა, ტრეფიკინგი, სქესობრი
ვი აღზრდა...თემები აქტუალურია ექვსივერეგიონისთვის, შეხვედრებზე ხშირად იკვეთებადა
შემდგომხორციელდებაკონკრეტულიინიციატივები.მაგალითად,წყალტუბოსახალგაზრდული
კლუბისსაინიციატივოჯგუფმასოფელთერნალშიძალადობისსაკითხებზეჩაატარასაინფორმა
ციოშეხვედრა,სოფელქვიტირშიკიბულინგისთემაზე.

ფოთისმეოთხესკოლისახალგაზრდებმამოაწყვესსაქველმოქმედოღონისძიება.შეგროვდა
გარკვეულითანხა,რომელიცგადაეცათბავშვებსსოციალურადდაუცველიოჯახებიდან.

ახალგაზრდებიხშირადატარებენდისკუსიასთემაზე„როგორვმართოთკონფლიქტი“.წყალ
ტუბოშიგაიმართათემატურიკონკურსი„არმინდავიყომსხვერპლი“.სენაკისმე7სკოლაშიმოს
წავლეებმაგადაწყვიტესწერითიკონკურსისმოწყობათემაზე„რამდენადტოლერანტულივარ“.
სენაკისახალგაზრდულიკლუბისწევრებიმონაწილეობდნენპროექტის„დემოკრატიულილაბო
რატორია“დაწერაში.კოკისახალგაზრდულიკლუბისწევრებმაკიმონაწილეობამიიღესესეების
კონკურსში„მედაჩემიუფლებები“.წყალტუბოშიჩამოყალიბდაეკოლოგიურიკლუბი:„ნიამო
რი“,რომელიცცხოვრებისჯანსაღიცხოვრებისწესსუწევსპროპაგანდასახალგაზრდებში.ქუ
თაისისჯგუფიაქტიურადჩაერთოპროექტში„ევროკავშირიჩვენსქალაქში“.ქუთაისისახალგაზ
რდულმაკლუბმაერთიღონისძიება„ოჯახისდღეს“მიუძღვნა.ევროპისდღეაღნიშნესქუთაისის
23ედა30ესკოლისმოსწავლეებმა,რომლებიცკლუბისწევრებიარიან.

წყალტუბოშიდედამიწისდღესთანდაკავშირებით მოეწყოცენტრალური პარკისდასუფთა
ვებისაქცია.სოფელკოკისახალგაზრდულკლუბსშეუერთდნენსოფელორსანტიის(ზუგდიდის
მუნიციპალიტეტი)მოსწავლეები.

მარტშიახალგაზრდულიკლუბებისმუშაობაგანსაკუთრებითგააქტიურდა.ფონდმა„სოხუმ
მა“ გამოაცხადა კონკურსი დასავლეთ საქართველოს 6 რეგიონის პარტნიორი სკოლებისთვის
მთავარი მესიჯით „ქალთა სოლიდარობა  უკეთესი მომავლისათვის“. კონკურსის ფარგლებში
ჩატარდააქციები,საინფორმაციოშეხვედრები,ფორუმთეატრისჩვენებები,ესეებისკონკურსი,
ნახატებისგამოფენები...ერთერთიმთავარიპირობაიყო,რაცშეიძლებამეტიმონაწილისჩარ
თვაღონისძიებებში.

მონაწილესკოლისმოსწავლეებმაპედაგოგებთანერთადფონდი„სოხუმის“ოფისშიწარმო
ადგინესპრეზენტაციები.7კაციანმაჟიურიმშეაფასამათინამუშევარიკრეატიულობის,პრეზენ
ტაბელურობის,ინფორმაციულობის,თვალსაჩინომასალებისდაჩართულმონაწილეთარაოდე
ნობისმიხედვით.1ლადგილზეგავიდაოტიაიოსელიანისსახელობის№1საჯაროსკოლა(წყალ
ტუბო), მე2 ადგილიაიღოჟიულიშარტავასსახელობის№6საჯაროსკოლამ (ქუთაისი), ხოლო
მე3ადგილიკოკისსაჯაროსკოლამ(ზუგდიდი).

26ნოემბერსექვსივეახალგაზრდულიკლუბის28წევრისთვისქუთაისში,ფონდი„სოხუმის“
ოფისშიგაიმართა მწვრთნელთა მოსამზადებელიტრენინგის 1ლი ეტაპითემაზე „გენდერიდა
გენდერულიძალადობა“.

მუშაობაორჯგუფშიწარიმართა.იყოდიდიინტერესითემებისმიმართ,ინდივიდუალურიდა
ჯგუფურისავარჯიშოები,ფილმისჩვენება,საუბარიტრადიციებზე,სტერეოტიპებზე.

უკუკავშირისდროსგაირკვა,რომახალგაზრდებიჩაწვდნენგენდერისარსს,მათგაუჩნდათ
სურვილი,თავადაცგახდნენმწვრთნელები.ტრენინგისაქტიურიმონაწილეებისთვისგაიმართე
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ბაშემდგომიეტაპები.ამგვარად,ფონდ„სოხუმში“ჩამოყალიბდებადასავლეთსაქართველოს6
რეგიონის ახალგაზრდა მწვრთნელთაჯგუფი,რომელიც იმუშავებს გენდერისადა ძალადობის
საკითხებზე.

ახალგაზრდულიკლუბებისწევრებიჩაერთნენკამპანიაში„16აქტიურიდღექალთამიმართ
ძალადობისწინააღმდეგ“მათჩაატარეს30მდეაქტივობა:ვორკშოპები,აქციები,საინფორმა
ციოშეხვედრები.

2016წლისგანმავლობაშიკიდევბევრირამიყოსაინტერესოქუთაისის,წყალტუბოს,ხონის,
სენაკის,ფოთისდახურჩა/კოკისახალგაზრდულკლუბებში.ყოველივეესხელსუწყობსახალ
გაზრდებშიარაძალადობრივიკულტურისდანერგვას.

ვორკშოპებიკონფლიქტოლოგიაში

ერთერთი მნიშვნელოვანი ბლოკი არის კონფლიქტოლოგიის ვორკშოპები, რომლებიც ყო
ველთვიურადიმართებაქალთამხარდაჭერისცენტრებში.

ძალადობის პრევენცია, პირველრიგში, გულისხმობსოჯახში კონფლიქტური სიტუაციების
ლოკალიზებას.ესინფორმირებით,განათლებისდონისამაღლებითარისშესაძლებელი.ვორკშო
პებისდროსმონაწილეებიკონფლიქტებისმართვისუნარჩვევებსგამოიმუშავებენდაესმნიშვნე
ლოვნადამცირებსძალადობისგანვითარებისრისკსოჯახში.

ვორკშოპებზეყოველთვისსაინტერესო,აქტუალურიდამონაწილეებისთვისსაჭიროთემები
განიხილება: ქალთა სოლიდარობა, ოჯახური კონფლიქტების მართვა, მიგრაცია, პიროვნული
კონფლიქტებისგარჩევა,თვითშეფასებადამისიგავლენაოჯახურკონფლიქტებზე...

ვორკშოპებიტარდებაახალგაზრდებისადაქალებისჯგუფთან.განსახილველითემებიორივე
ასაკობრივჯგუფშიერთნაირადმაღალრეზონანსსიწვევს.მონაწილეებისაზრით,საზოგადოება
სრულყოფილივერიქნება,თუადამიანებმაარიციანკონფლიქტისმართვა.ყველასჰგონია,რომ
კონფლიქტურსიტუაციაშიდამნაშავემუდამსხვაარის,რაცაძლიერებსკონფლიქტისდინამიკას.
ბევრი მათგანი მიღებულრჩევას, ვორკშოპზეგანხილულმეთოდსპრაქტიკაშიციყენებსდა ეს
ოჯახურიკონფლიქტებისშემცირებისსაუკეთესოგზაა.

ასისტენტისქეისებიდან

ვორკშოპისერთერთიმონაწილისნაამბობი:პატარაკონფლიქტებიყველა

ოჯახშია, მაგრამ ჩემთან განსაკუთრებითხშირადიყო. მეუღლე არმუშა

ობს, კონფლიქტი ყოველთვის ამაზე მოგვდიოდა. სულ მე ვიწყებდი, ერ

თმანეთსთავდაუზოგავადვლანძღავდით,მაგრამამითმდგომარეობაარ

იცვლებოდა.რამდენიმე ვორკშოპსდავესწარი. გადავწყვიტე, შემეცვალა

მოქმედებისტაქტიკაოჯახში  მეუღლესდავხმარებოდისამუშაოსპოვნა

ში.ახლობელმამითხრა,რომერთერთიკერძომეწარმედარაჯსეძებდა.

სასწრაფოდმივედი,გავესაუბრე, პირობებიკარგიიყო,შემდეგმეუღლე

საცავუხსენი,რომკარგიშანსიგამოჩნდა.მართალია,ხელფასიდიდიარ

არის, მაგრამ ეს მცირე შემოსავალიც საკმარისი აღმოჩნდა ჩემს ოჯახში

კონფლიქტისხანისდასრულებისადასიმშვიდისთვის.

მინიპროექტებისდამოუკიდებლადგანხორციელებისპრაქტიკა

2016წელსფონდი„სოხუმის“ქალთამხარდაჭერისცენტრებისსაქმიანობაშიახალიეტაპიდა
იწყო.მათდამოუკიდებლადდაიწყესპროექტებისგანხორციელებასაკუთარბენეფიციარებთან,
საკუთარგეოგრაფიულარეალში.
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[ehxf - acbmjkjubc rjyceknfwbf

ajsb - djhrijgb 
rjyakbmnjkjubfib

[jyb - behbcnbc rjyceknfwbf 

rjrb - cjkblfhj,bc lqbcflvb vb.qdybkb vhudfkb vfublf

[jyb - acbmjkjubc rjyceknfwbf

ctyfrb - vhudfkb vfublf

o'fkne,j - f[fkufphlekb rke,b
mesfbcb - nhtybyub f[fkufphlekb rke,t,bc 
otdhsfsdbc
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mfksf [vf
ქუთაისისქალთამხარდაჭერისცენტრი

„მდიდარიწარსულითმდიდარიმომავლისკენ“ესიყოპირველიპროექტი,რომლისინიცია
ტორიქუთაისისქალთამხარდაჭერისცენტრიგახდა.პროექტისფარგლებში20ივნისს,დევნილ
თასაერთაშორისოდღესქუთაისში,„თიბისიგალერეაში“იმარასამთავრობოორგანიზაციების
გამოფენაგაიმართა,რომლებიცდევნილთასაკითხებზემუშაობენ.

შედეგად:

l	ღონისძიებამგააერთიანასაზოგადოებისსხვადასხვასპექტრი,ადგილობრივისამთავრობო
დაარასამთავრობოხელისუფლება,სამოქალაქოაქტივისტები,კერძომეწარმეებიდაყველას
კიდევერთხელშეახსენა,რომაფხაზეთისთემამტკივნეულიადარომარსებობენადამიანები,
რომლებიცდღემდეცხოვრობენკოლექტიურცენტრებში,ნორმალურიპირობებისგარეშე.

l	გამოფენისმონაწილეებსსაშუალებაჰქონდათ,ქალთაავტორობითშესრულებულინამუ
შევრებიდაეთვალიერებინათ გობელენი,თექა,თემატურინახატები, ხელითშექმნილი
სამკაულები.იქვე,ადგილზეგაიყიდარამდენიმენაწარმი.დამთვალიერებლებმაჩაიწერეს
მეწარმექალებისსაკონტაქტონომრები.

l	 ღონისძიებაგაშუქდატელეკომპანია„რიონის“ეთერით,რაციძლევაიმისსაფუძველს,
რომდევნილთათემაპრიორიტეტულიგახდესადგილობრივიმედიისთვის.

წყალტუბოსქალთამხარდაჭერისცენტრი

„ცოდნითვძლიოთძალადობას“ამპროექტითწყალტუბოსქალთამხარდაჭერისცენტრის
ბენეფიციარებიორსოფელში:ხომულიდაწყალტუბოსაზოგადოებისინფორმირებითშეეცად
ნენძალადობისპრევენციას.

2ტრენინგი,4საინფორმაციოშეხვედრაქალებთან,2შეხვედრასოფლებისხელმძღვანელებ
თანესპროექტითგაწერილიაქტივობებია.

შედეგად:

l	პირველადმოხდაამსოფლებშიმცხოვრებითემისინფორმირებაოჯახშიძალადობისსა
კითხებზე.პირველადისაუბრესმსხვერპლთადახმარებისპრევენციულმექანიზმებზე,გა
აცნობიერესსაკუთარიფუნქციებიდარაუნდაგააკეთონიმისათვის,რომარაღმოჩნდნენ
მსხვერპლისმდგომარეობაში.

l	მობილიზატორებმამიიღესტრენინგებისდამოუკიდებლადჩატარებისგამოცდილება.
l	სოფლისხელმძღვანელობამრეალურადდაადასტურათანამშრომლობისმზადყოფნა,გა

მოყოოთახიტრენინგისჩასატარებლად.პასუხისმგებლობააიღოჯგუფისშეკრებაზე.
l	ინფორმირების თვალსაზრისით მნიშვნელოვანი იყო შეხვედრა სამიზნე ჯგუფთან, რო

მელსაცსაკუთარიროლისგაძლიერებაშეუძლიაძალადობისპრევენციაში.ესენიარიან:
სოფლისგამგებელი,სამედიცინოპერსონლი,ბიბლიოთეკისგამგე,სკოლისპედაგოგები.
შეხვედრაზეშემუშავდარეკომენდაცია,აქტიურადჩაერთოსსოფლისგამგეობა.

l	საინფორმაციოშეხვედრისშემდეგსოფლისახალგაზრდობისჩართულობითმოეწყოშა
ბათობაგაიწმინდასანიაღვრეარხი.

ხონისქალთამხარდაჭერისცენტრი

„ინფორმირებულიქალებიცვლიანსამყაროს“ხონისქალთამხარდაჭერისცენტრმააღნიშ
ნულიპროექტინახახულევის,მათხოჯისდაკუხისადმინისტრაციულერთეულებშიგანახორციე
ლა.პროექტისფარგლებშიჩატარდა3საინფორმაციოშეხვედრასოფლებში,2შეხვედრასაკრე
ბულოსადაგამგეობაში.აქტივობებიმიზნადისახავდაქალთაინფორმირებასძალადობისპრე
ვენციულსაკითხებზე.
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შედეგად:

l	საინფორმაციოშეხვედრებშიმონაწილეობამიიღო78ადამიანმა.ამდენივეადამიანიმზად
არის, საკუთარი წვლილი შეიტანოს ძალადობის პრობლემის მოგვარებაში, რადგან ინ
ფორმირებაპრევენციაშიმნიშვნელოვანინაწილია.

l	პროექტითდაინტერესდნენარამხოლოდმოქალაქეები,მასშიაქტიურადიყვნენჩართუ
ლისოფლისხელმძღვანელები,გაფართოვდათანამშრომლობაქალთამხარდაჭერისცენ
ტრსადასოფლისხელმძღვანელებსშორის.

l	ადგილობრივითემისხელმძღვანელებიწარმატებულიპარტნიორობისათვისდაჯილდოვ
დნენსპეციალურისიგელებით,რამაცმათმოტივაცია აუმაღლამომავალითანამშრომ
ლობისთვის.

l	საინფორმაციოშეხვედრებიდან2ბენეფიციარიდაინტერესდაფსიქოლოგისკონსულტა
ციითდაინდივიდუალურშეხვედრაზეჩაეწერა.

ფოთისქალთამხარდაჭერისცენტრი

„ძალადობისპრევენციაჯანსაღიცხოვრებისწესისპოპულარიზებით“ფოთისქალთამხარ
დაჭერის ცენტრი სპორტული შეჯიბრებების ორგანიზებით შეეცადა ძალადობის პრევენციას.
პროექტიმიზნადისახავდაარაძალადობრივიგარემოსშექმნასახალგაზრდებშიდადევნილიბავ
შვებისინტეგრაციასადგილობრივთემთან.

შედეგად:

l	პროექტშიჩართულნიიყვნენდევნილიდაადგილობრივიბავშვები,რაცმათიინტეგრირე
ბისთვისკარგსაფუძველსქმნის.

l	დევნილმაბავშვებმაწარმოაჩინესთავიანთიშესაძლებლობებიდარესურსები.
l	მოხდაშეზღუდულიშესაძლებლობისმქონებავშვებისჩართულობადაინტეგრირება.
l	პროექტისფარგლებშიდაიბეჭდაპოსტერები.
l	ღონისძიებაზე მოწვეულნი იყვნენ სტუმრები ადგილობრივი თვითმმართველობიდან,

სპორტსმენები,მშობლები,ქალაქისსაპატიოადამიანები,რამაცხელიშეუწყოღონისძიე
ბისმასშტაბურობას.


სენაკისქალთამხარდაჭერისცენტრი

სენაკისქალთამხარდაჭერისცენტრმაძალადობასთანბრძოლაახალგაზრდებისინფორმი
რებითგადაწყვიტა.განახორციელაპროექტი„ახალგაზრდებიქალთამიმართძალადობისწინა
აღმდეგ“.პროექტისფარგლებშიმუნიციპალიტეტისსამისოფლისნოსირის,ძველისენაკისდა
ნოქალაქევისსაჯაროსკოლებშიჩატარდავორკშოპებითემაზე„გენდერიდაგენდერულიძალა
დობა“.

შედეგად:

l	მოხდაახალგაზრდებისშეხედულებებისდამათიდამოკიდებულებებისგანსაზღვრაგენ
დერისადაგენდერულიძალადობისსაკითხებზე.

l	გაჩნდაახალიინიციატივები,აღნიშნულთემაზეგაგრძელდადისკუსიებიმიმდებარესოფ
ლებში.

l	ნოსირსა და ძველ სენაკში მოსწავლეებმა აქციების ორგანიზება შეძლეს მოწოდებებით
„არაძალადობას!“

l	პროექტზემუშაობისპერიოდშიგაიზარდაპედაგოგებთანთანამშრომლობისხარისხი
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mfksf [vf
ხურჩა/კოკისქალთამხარდაჭერისცენტრი

„ოჯახიძალადობისგარეშე“.ხურჩისქალთამხარდაჭერისცენტრიამპროექტითინფორ
მირებულობისხარისხისამაღლებასშეეცადაზუგდიდისსამსოფელში:დიდინეძი,ორსანტია,ინ
გირი. სამივე სოფელში მოეწყოფილმის ჩვენებადადისკუსია.  პროექტიდასრულდამრგვალი
მაგიდით,რაშიცსამივესოფლისბენეფიციარებმამიიღესმონაწილეობა.

შედეგად:

l	პროექტშიჩართულიიყოსამისოფლისბენეფიციარები,რამაცგაზარდაინფორმირებუ
ლიადამიანებისგეოგრაფიულიარეალი.

l	ფილმის ჩვენება ეფექტური გამოდგა მონაწილეებისათვის, ისინი ჩაწვდნენ ძალადობის
არსს,გააცნობიერესპრობლემისმასშტაბურობა.

l	შემაჯამებელ მრგვალ მაგიდაზე მოწვეულნი იყვნენ სოფლის ხელმძღვანელები, მათი
მხრიდანთანამშრომლობისთვისმზადყოფნადაფიქსირდა.

მინიპროექტებისაერთაშორისოკამპანიის

„16აქტიურიდღექალთამიმართძალადობისწინააღმდეგ“ფარგლებში

ქალთამხარდაჭერისცენტრებიაქტიურადჩაერთნენსაერთაშორისოკამპანიაშისამობი
ლიზაციოშეხვედრებიმიეძღვნაამთემას.ცენტრებმამიიღესმონაწილეობაფონდი„სოხუმის“
მიერქუთაისში,ხონში,წყალტუბოში,სენაკში,ფოთსადაზუგდიდშიორგანიზებულაქციებში.მო
ბილიზატორებმადააქტივისტებმაჩაატარესსაინფორმაციოშეხვედრებიადგილობრივითვით
მმართველობისწარმომადგენლებთან,ინკლუზიურცენტრებში,ახალგაზრდებთან...

ესკამპანიაგანსაკუთრებულიგახდაქალთამხარდაჭერისცენტრებისთვისიმით,რომმათ
შეიმუშავესმინიპროექტები.პროექტებისაინტერესოგამოდგადაკიდევუფროგააძლიერაცენ
ტრებისიმიჯითავიანთრეგიონებში.

ორიგინალურად,ველოსიპედებითჩაერთნენახალგაზრდებისაერთაშორისოკამპანიაში„16აქ
ტიურიდღექალთამიმართძალადობისწინააღმდეგ“.ღონისძიებაჩატარდახურჩა/კოკისქალთა
მხარდაჭერისცენტრისმცირეპროექტის„ახალგაზრდებიძალადობისწინააღმდეგ“ფარგლებში.
კოკიხურჩასმონაკვეთზეგამართულაქციაველორბოლაშიმონაწილეობამიიღესგოგონებმადა
ბიჭებმაკოკიდან,ხურჩიდან,ორსანტიიდან(ზუგდიდისმუნიციპალიტეტი)დანაბაკევიდან(გალის
მუნიციპალიტეტი).ასეგამოხატესმათპროტესტიქალთამიმართძალადობისწინააღმდეგ.

ქუთაისისქალთამხარდაჭერისცენტრმაგენდერულიძალადობისწინააღმდეგმიმართულ
კამპანიას მიუძღვნა პროექტი, რომლის ფარგლებშიც მოხდა ფილმისიუჟეტის გადაღება.
ფილმშისაუბარიაქალთამხარდაჭერისცენტრისმუშაობაზე,ძალადობისპრობლემაზე,გა
მოსავალზე.

პროექტისდასასრულსგაიმართაპრეზენტაცია,ნაჩვენებიიქნაფილმისიუჟეტი.შეხვედრაზე
მოწვეულნიიყვნენქუთაისისგენდერულისაკონსულტაციოსაბჭოსწევრები,ფონდი„სოხუმის“
აქტივისტები, პარტნიორი არასამთავრობოორგანიზაციებისდა მასმედიის წარმომადგენლები.
აქტიურმა დისკუსიამ ნათლად წარმოაჩინა პრობლემის აქტუალობა და თითოეული ადამიანის
სურვილი,მეტიგააკეთოსძალადობისპრევენციისათვის.

ხონისქალთამხარდაჭერისცენტრმაშეიმუშავაპროექტი„ქალებიამსხვრევენსტერეოტი
პებს“.როგორცპროექტისანოტაციაშიანათქვამი,ხონისსამხედროდასახლებისკოლექტიურ
ცენტრშიქალებისუმეტესობაპასიურია.მათარააქვთინფორმაციაგენდერულძალადობაზე.
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პროექტშისწორედისქალებიჩაერთნენ,რომლებიცარესწრებიანქალთამხარდაჭერისცენ
ტრისღონისძიებებს.გაიმართაქალებისჩემპიონატინარდში.ამითდაიმსხვრაერთერთისტე
რეოტიპი,რომლისმიხედვითაცსპორტულითამაშებიბევრსმამაკაცისსაქმედმიაჩნია.

ჩემპიონატსდაესწრნენხონისადგილობრივითვითმმართველობისწარმომადგენლები.პრო
ექტისფარგლებშიდაიბეჭდაპოსტერკალენდარი,რომელზეცაღბეჭდილია2016წლისიმერეთის
მოყვარულთალიგისგამარჯვებულისაფეხბურთოკლუბი„აფხაზეთი“.განსაკუთრებითშთამ
ბეჭდავიაპოსტერისსლოგანი„ჩვენვგმობთძალადობას!“

ჩემპიონატის მონაწილეებს გადაეცათ კალენდრები და საინფორმაციო ფურცლები. ყველა
ეთანხმებააზრს,რომძალადობადასაგმობიადაყველაფერიუნდაგაკეთდესძალადობრივიშემ
თხვევებისშემცირებისათვის.

წყალტუბოსქალთამხარდაჭერისცენტრმაკამპანიისსახედაირჩიარაგბისტთაკლუბი„დი
ნოზავრები“.

პროექტს „არა  ქალთა მიმართ ძალადობას!“ უძღოდა მოსამზადებელი მუშაობა  საინ
ფორმაციო შეხვედრები კლუბ „დინოზავრების“და ადგილობრივითვითმმართველობის წარ
მომადგენლებთან.დაიბეჭდასაინფორმაციოფურცლებიდაპოსტერკალენდარირაგბისტების
ფოტოსურათით.იგეგმებოდააქტივობებისტადიონზე,მაგრამუამინდობისგამოამპერიოდში
მატჩიარგამართულა.ამიტომაცმოხდაპროექტისკორექტირებაცენტრისაქტივისტებმაჩა
ატარესორიღონისძიება.ერთისაინფორმაციოშეხვედრასაბავშვობაღისაღსაზრდელების
მშობლებთან,3დეკემბერსკიშეზღუდულიშესაძლებლობებისმქონეპირებისსაერთაშორისო
დღესწყალტუბოსინკლუზიურცენტრში.აქგაიმართანახატებისკონკურსი„ოჯახიძალადო
ბისგარეშე!“

შეხვედრებისყველამონაწილემმიიღოინფორმაციაკამპანიისშესახებ,განსაკუთრებითიმის
თაობაზე,როგორმოქმედებსძალადობაბავშვისფსიქიკაზე.მონაწილეთათქმით,ესშეხვედრები
აქტუალურიდასასარგებლოიყო.

10დეკემბერიადამიანისუფლებათასაერთაშორისოდღეა.ამდღესსრულდებაკამპანია„16
აქტიურიდღექალთამიმართძალადობისწინააღმდეგ“.სწორედამთარიღსდაუკავშირაფოთის
ქალთამხარდაჭერისცენტრმამინიპროექტი„ჯანსაღიცხოვრებაარაძალადობრივისაზოგა
დოებისათვის“.

ცენტრისაქტივისტებმაჩაატარესმოსამზადებელიმუშაობა,დაბეჭდესპოსტერიკალენდარი
მოწოდებით„გავერთიანდეთქალთამიმართძალადობისწინააღმდეგ!“.პოსტერისფოტოზეარის
ქალაქფოთისჭიდაობისსკოლისთავისუფალისტილისმოჭიდავეთაგუნდი„ფალავანი“.

ქალთამხარდაჭერისცენტრმა10დეკემბერსორგანიზებაგაუკეთაშეჯიბრებასჭიდაობაში.
დარიგდასაინფორმაციომასალებიყველამგაიგო16დღიანიკამპანიისშესახებდაიმაზეც,რომ
შეუძლიადაუნდაშეიტანოსწვლილიძალადობისპრევენციისპროცესში.ესიყოპროექტისფინა
ლურიღონისძიებასაინტერესო,შთამბეჭდავიდასაკმაოდეფექტური.

ქალებისინფორმირება,მათიგაძლიერება,სოციალურიპრობლემებისადვოკატირება,კონ
ფლიქტის მოგვარების უნარჩვევებზე მუშაობა, ფსიქოლოგის და იურისტის კონსულტაციები,
თანამშრომლობა ადგილობრივ ხელისუფლებასთან   ეს იმ ერთიანიდიდიჯაჭვისცალკეული
რგოლებია,რომელთაკოორდინაციადაერთიანობაქალთამიმართძალადობისპრევენციასემ
სახურებაქუთაისის,ხონის,წყალტუბოს,სენაკის,ფოთისდაზუგდიდისმუნიციპალიტეტებში.

ასედასრულდაკიდევერთისამუშაოწელიწადიფონდი„სოხუმის“ქალთამხარდაჭერისცენ
ტრებშინაყოფიერი,აქტიური,მრავალფეროვანი,შედეგიანი...

ხათუნაგოგუა



17

mfksf [vf

 აღფრთოვანებულივარიმსაქმიანობით,რომელსაცეწევით.მართლაც

შთამბეჭდავიადაეფექტური.გენდერულისაკითხებიყველასთვისარარის

საინტერესო,ამიტომკარგადვიცი,რამდენადრთულიაამკუთხითმუშაო

ბა.თქვენძალიანწარმატებითთანამშრომლობთადგილობრივხელისუფ

ლებასთან.გისურვებთწარმატებებს!სასურველიათქვენისაქმიანობაარა

მხოლოდადგილობრივ,ცენტრალურდონეზეცგანვითარდეს,თქვენამის

თვისყველანაირირესურსიგაგაჩნიათ,ასეთისიტყვებითშეაფასაჩვენი

საქმიანობაკარსტანეუნროფმა,ჩვენიდონორიორგანიზაციისწარმომად

გენელმა,მრჩეველმაგენდერულსაკითხებში.

ადვოკატირებადამოგვარებულიპრობლემები

2016წელიფონდი„სოხუმის“ქალთამხარდაჭერისექვსიცენტრისათვისმეტიდამოუკიდებ
ლობის,მეტიინიციატივებისადათვითმმართველობებთანთანამშრომლობისტრადიციისახალი
ფორმატებითგაგრძელებისწელიიყო.

ქალთამხარდაჭერისცენტრებშიტრადიციულადმიეწოდებოდაბენეფიციარებსსოციალური
სერვისებიფსიქოლოგიურიდაიურიდიულიკონსულტაციისსახით;ცენტრებისმობილიზატორე
ბისმხრიდანიყოსისტემატიურიკომუნიკაციამოქალაქეთაჯგუფებსადათვითმმართველობას
შორის,რაცგამოიხატებოდათემისსხვადასხვაჯგუფისთვისადგილობრივისოციალურიპაკეტე
ბისშესახებსასურველიინფორმაციისმოპოვებაში,ამპროგრამებითსარგებლობისხელშეწყობა
სადათვითმმართველობებთანდიალოგისგაღრმავებაში.

განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭებოდა ადგილობრივ თვითმმართველობასთან თანამ
შრომლობასმოქალაქეთაინფორმირებისდაპრობლემათაადვოკატირებისმიზნით.

მოქალაქეთაინფორმირებაადგილობრივდონეზეარსებულისერვისებისთაობაზეგანსაკუთ
რებითაქტუალურიაღმოჩნდარეგიონშიმცხოვრებიბენეფიციარებისთვის.ამმიზნითცენტრის
მობილიზატორებიაგრძელებენთანამშრომლობასადგილობრივთვითმმართველობებთან,რამაც
მნიშვნელოვნადგაზარდაბენეფიციარებისინფორმირებისდონე,მათიჩართვათვითმმართვე
ლობაში.

მობილიზატორებიხშირად ესწრებოდნენსაკრებულოსსხდომებს,ხვდებოდნენსხვადასხვა
სამსახურისწარმომადგენლებს,საკრებულოსდეპუტატებს.შეხვედრებისშედეგადსახელისუფ
ლებოსტრუქტურებისთვისხელმისაწვდომიიყოინფორმაციაქალთამხარდაჭერისცენტრების
საქმიანობაზე, მოქალაქეების სასიცოცხლო საჭიროებებზე. გარდა ამისა, მათ სისტემატიურად
მიეწოდებოდათინფორმაციასაკანონმდებლოცვლილებებზე,რაცძალადობისპრობლემისპრე
ვენციასა და მსხვერპლთადახმარების პროცესში ადგილობრივითვითმმართველობის აქტიურ
ჩართვასშეეხებოდა.

ქალთამხარდაჭერისცენტრებსადაადგილობრივთვითმმართველობებსშორისთანამშრომ
ლობამდასხვადასხვადონისშეხვედრებშიმონაწილეობამხელიშეუწყოინფორმაციისგაცვლის
ახალხარისხს.შეიძლებაითქვას,რომსაგრძნობლადგაიზარდაცენტრებისიმიჯიც.

ყველაზესაინტერესოისაა,რომმობილიზატორებისდახმარებითბენეფიციარებშიარისმეტი
სურვილი,თავადჩაერთონსაკუთარიპრობლემებისმოგვარებისპროცესში.სათანადოინფორმი
რებულობამმათმეტინდობაგაუჩინასახელმწიფოსტრუქტურებისმიმართ,დაინახეს,რომაქტი
ურითანამშრომლობითშესაძლებელიასაკუთარიცხოვრებისპირობებისგაუმჯობესება.

ცენტრებისსაქმიანობაშიხშირიასოციალურიადვოკაციამოქალაქეთაპრობლემებისმოგვა
რებისმიზნით;განცხადებები,წერილებისხვადასხვასამსახურში,რადგანხშირადმოქალაქეებ

flubkj,hbd  [tkbceakt,fcsfy 
sfyfvihjvkj,bc  itltut,b
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მაარიციან,როგორმოიქცნენკონკრეტულიპრობლემისგადასაჭრელად,ვისმიმართონ.ასეთ
დროსმობილიზატორებიაქტიურადერთვებიანსაქმეშიდააძლევენმიმართულებას,ერთადამ
ზადებენწერილებს,ყველაზემოწყვლადკატეგორიასშესაბამისსამსახურებშიცკიმიჰყვებიან.

მობილიზატორებისდახმარებითმოხდაარაერთიპრობლემისგადაწყვეტა;მაგალითადმრავალ
შვილიანიოჯახებისდახმარებისკრიტერიუმებისშეცვლისშესახებინფორმაციისმიწოდებისშემდეგ
(ქუთაისი,სენაკი),ცენტრებისმობილიზატორებისდახმარებითრამდენიმეოჯახიგახდაპროგრამის
მოსარგებლე.არაერთმამოქალაქემმიიღოთანადაფინანსებაჯანმრთელობისაღსადგენად.

ცენტრებისსაქმიანობაშისაანგარიშოპერიოდშიერთისაგანგაშოტენდენციაშეინიშნებოდა,
რაცასევეიყოადგილობრივიხელისუფლებისსერიოზულისაწუხარი:მომრავლდაისეთიბენე
ფიციარებისრაოდენობა, ვისაც, მიუხედავად მძიმე სოციალური მდგომარეობისა, შეუწყდა სა
ხელმწიფოსოციალურიშემწეობა. ეს არარისერთირომელიმე მუნიციპალიტეტისპრობლემა,
ერთნაირადშეეხებაყველარეგიონს.ცენტრებისმობილიზატორებიმსგავსიპრობლემისმქონე
ოჯახებსსოციალურიდახმარებისპროგრამაშიჩასართვადსაჭიროპროცედურებისორგანიზე
ბაში ეხმარებოდნენ. იმ შემთხვევაში, როცა სოციალურიდახმარების აღდგენის პროცესი ჭია
ნურდებოდა, თვითმმართველობების მიერ მიწოდებული ინფორმაციით არაერთი ოჯახისთვის
განხორციელდა „დახმარების კალათის“ორგანიზება   სურსათით, ყოფისათვის აუცილებელი
ნივთებითრასაცცენტრებისმობილიზატორებიხელმძღვანელობდნენ(ხონში,ფოთში,სენაკში).

სოციალურისოლიდარობისმსგავსიჟესტებითვითმმართველობებთანსისტემატიურიკომუ
ნიკაციისპირობებშიხორციელდება.

თვითმმართველობებთან მჭიდრო თანამშრომლობის კიდევ ერთი სფერო  ბენეფიციართა
ყველაზეშეჭირვებულიკატეგორიისჯანმრთელობისდაცვისშესაბამისიპაკეტებითსარგებლო
ბაშიხელშეწყობაიყო.არაერთბენეფიციარს,რომელსაცოპერაციამდელიკვლევის,ანოპერაცი
ისთანადაფინანსებაესაჭიროებოდა,მობილიზატორთადახმარებითდაშუამდგომლობით,ადგი
ლობრივიხელისუფლებისმხრიდანდახმარებაგაეწია.მიუხედავადადგილობრივიპროგრამების
შესახებმოქალაქეებისსისტემატიურიინფორმირებისა,ზოგჯერყველაზემეტისაჭიროებისმქო
ნებენეფიციარებსარგააჩნიათსაჭიროინფორმაცია,რაცყურადღებისმიღმაარრჩებათცენ
ტრებისმობილიზატორებს;ქუთაისში,სენაკში,ხონშიარაერთასეთბენეფიციარსქალთამხარ
დაჭერისცენტრებისმობილიზატორებიდაეხმარნენსაჭიროპროცედურებისგავლაში.

თვითმმართველობებთანთანამშრომლობისგაღრმავებასგანსაკუთრებულიდატვირთვამიეცა
მარტში,ქალთასაერთაშორისოსოლიდარობისკვირეულისადმიმიძღვნილმრგვალმაგიდებზე.შეხ
ვედრებზეყველგანიყვნენადგილობრივიხელისუფლებისწარმომადგენლები,რომელთაცმაღალი
შეფასებამისცესცენტრებისმუშაობას,ქალებისგაძლიერებისათვისმიმდინარეღონისძიებებს.მათი
აღნიშვნით,ცენტრებთანმჭიდროთანამშრომლობამოქალაქეებთანკომუნიკაციისდაკონსტრუქ
ციულიდიალოგისკარგისაშუალებაა,რაცთვითმმართველობისინტერესებშიცშედისდაიმაში,რომ
ამინფორმაციისნაკადიორმხრივიამობილიზატორებისდიდიძალისხმევააჩადებული.

გარდაძველიგეოგრაფიულიარეალისა,ქალთამხარდაჭერისცენტრებისფოკუსში ბოლო
წელსსოფლებიცმოხვდა.სოფლადმცხოვრებქალებთანმუშაობასულუფრომეტადპროდუქტი
ულიხდება,რადგანსწორედბენეფიციარებიდანმოდისსხვადასხვატიპისშეხვედრებისჩატარების
დაკვეთა.ბენეფიციარებიხშირადსაკუთარიპრობლემისგარდასაერთოპრობლემებზეცაკეთებენ
ფოკუსს.პრობლემებიექვსივექალაქში,ძირითადად,ერთმანეთისმსგავსიაუფროხშირადსოცია
ლურიხასიათის:დასუფთავება,კანალიზაციისმოშლა,ეზოსკეთილმოწყობისსაჭიროება,საბავშვო
მოედნისაღჭურვა.

თვითმმართველობასთანდიალოგისხვათემებზეცმიდის:კოლექტიურცენტრებშიარსებული
არასახარბიელო პირობები, სოციალურიფონი, უმუშევრობა, მიგრაცია, ახალგაზრდებისდაუ
საქმებლობაჩამონათვალიდანმობილიზატორებიცდილობენ,ისეთისაკითხებიაიღონადვოკა
ტირებისთვის,რომელთამოგვარებაადგილობრივდონეზეშესაძლებელია.

მობილიზატორები აქტიურადთანამშრომლობენ სოფლისრწმუნებულებთან. მათი მხარდა
ჭერითხდებასამობილიზაციოშეხვედრებისორგანიზებადაჩატარება.მიუხედავადიმისა,რომ
სახელისუფლებორგოლებთანთანამშრომლობადიდიხნისდაწყებულია,იკვეთება,რომპირვე
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ლადრგოლებსმეტიინფორმაციასჭირდებათცენტრებისსაქმიანობაზე,უფასოფსიქოლოგიურ
დაიურიდიულსერვისებზე.

ცენტრებისსაქმიანობისშესახებხდებაადგილობრივიდეპუტატებისინფორმირებაც,რადგან
ბევრიმათგანი(რაღადასამალია,ყველაზეხშირშემთხვევაშიქალიდეპუტატები)სისტემატიუ
რადხვდებიანამომრჩეველსდახშირიაშემთხვევა,როცაამსოციალურისერვისისსაჭიროების
მქონემოქალაქეებისგადამისამართებასახდენენფონდისქალთამხარდაჭერისცენტრებში.თვი
თონაცაქტიურადხდებიანლობისტებიბევრისაკითხისმოსაგვარებლად.

„ჩვენთვის ეს იყო კარგი შესაძლებლობა, მოსახლეობასთან ერთადგვე

საუბრა არსებულ სოციალურ პროგრამებზე და მიგვეწოდებინა მეტი ინ

ფორმაცია,რაკეთდებაადგილობრივდონეზეგენდერულიპრობლემების

აღმოსაფხვრელად.გარდაამისა,უფროახლოსგავეცანითქალთამხარ

დაჭერისცენტრებისსაქმიანობას,მათშესაძლებლობებს.დარწმუნებული

ვართ,ჩვენისაქმიანობაძალიანპროდუქტიულიიქნება“.

ადგილობრივიმთავრობისწარმომადგენლებიმრგვალმაგიდაზე


ადგილობრივ ხელისუფლებასთან თანამშრომლობის კუთხით ყველაზე ეფექტურია „ერთი

ფანჯრისპრინციპი“,რასაცქალთამხარდაჭერისცენტრებისმობილიზატორებიხშირადიყენე
ბენ.განსაკუთრებითდევნილთაკოლექტიურდასახლებებშიარსებულიპრობლემებისადვოკა
ტირებისას.ხშირადარისგანხილვისთემაადგილობრივიახალგაზრდულიპოლიტიკა,ახალგაზ
რდებისსაჭიროებები.

„ფოთშიშეხვედრისმონაწილეიგპქალებმა დასვესსამშენებლოხარვე

ზებისსაკითხი,რისგამოცბინისკედლებისველდება.მერიისდევნილთა

დასოციალურისამსახურისუფროსმაგანაცხადა,რომდაიწყებსსაკითხის

ადვოკატირებას:გაუგზავნისწერილსიმკომპანიას,რომელმაცბინებისრე

მონტიგააკეთადაკანონიერადმოითხოვსდეფექტისგამოსწორებას.იმა

ვეშეხვედრაზესწორედხელისუფლებისწარმომადგენლებისგანწამოვიდა

მოთხოვნა,ცენტრისმობილიზატორებმამიაწოდონმათსოციალურადდა

უცველიოჯახებისსია,რათამათგაზისგამათბობელიდაურიგდეთ“.

ყველაზესერიოზულმიღწევადკიშეიძლებაჩაითვალოსისფაქტი,რომექვსივექალაქშიად
გილობრივი სტრუქტურების წარმომადგენლები გამოთქვამენ მზადყოფნას,  ითანამშრომლონ
ქალთამხარდაჭერისცენტრებთანდა,ადგილობრივირესურსებიდანგამომდინარე,გაიზარდოს
მათიჩართულობაძალადობისპრევენციისადამსხვერპლთადახმარებისსაქმეში.ესთემაწინა
წლებშიბევრადუფროდახურულიიყო.საბედნიეროდარსებულპოზიტიურპრაქტიკასამყა
რებსსახელმწიფოპოლიტიკითგანსაზღვრულისაკანონმდებლოცვლილებები,რომლითაცმნიშ
ვნელოვნადგაიზარდათვითმმართველობისროლიდაუფლებამოსილებაგენდერულიდაოჯახში
ძალადობისაგანდაცვის,ძალადობისპრევენციისკუთხით.

„ქალთა მხარდაჭერის ცენტრებსა და ადგილობრივ თვითმმართველობებს

შორისთანამშრომლობამდასხვადასხვადონისშეხვედრებშიმონაწილეობამ

ხელიშეუწყოთვითმმართველობასადამოქალაქეებსშორისინფორმაციის

გაცვლისხარისხისამაღლებას.ცენტრებისიმიჯიცსაგრძნობლადგაიზარდა.

არისმეტისურვილი,ადამიანებითავადჩაერთონსაკუთარიპრობლემების

მოგვარების პროცესში. გაიზარდა ნდობა სახელმწიფო სტრუქტურების მი

მართ,ქალებიარაერთხელდარწმუნდნენ,რომაქტიურითანამშრომლობით

შესაძლებელიაცხოვრებისპირობებისგაუმჯობესება“.

პროექტისასისტენტი
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ტრენინგიადგილობრივიხელისუფლებისწარმომადგენლებთან

ოჯახშიდა გენდერული ძალადობის აღკვეთის ახალი, 20162017 წლების სახელმწიფო გეგ
მისთანახმად,ადგილობრივხელისუფლებასაქვსვალდებულება,უზრუნველყოსწელიწადშიარა
ნაკლებოთხიტრენინგისათვითმმართველობისპერსონალთან.ამღონისძიებისაუცილებლობა
ნაკარნახევიაიმაუცილებლობით,რომადგილობრივიხელისუფლებისწარმომადგენლებიუნდა
ფლობდნენამომწურავინფორმაციასოჯახშიძალადობის,გენდერულიძალადობისსაკითხებზე,
მისგამომწვევმიზეზებზე,სოციალურშედეგებზე,გააცნობიერონსაკუთარიროლიძალადობის
პრევენციის, მსხვერპლისდაცვის კუთხით,რეფერალური მექანიზმის სუბიექტებთან კოორდი
ნაციისმიმართულებით.ფონდი„სოხუმი“უკვერამდენიმეწელია,მსგავსიტიპისტრენინგების
გამოცდილებასაწვდისთვითმმართველობისწარმომადგენლებს. პრაქტიკამგვიჩვენა,საერთო
სივრცესაკითხისუფროღრმადგააზრებისსაშუალებასიძლევადაესბევრადზრდისთვით
მმართველობისსენსიტიურდამოკიდებულებასპრობლემისმიმართ,უკეთხდებასაკუთარირო
ლისგააზრებარეფერირებისპროცესში.ოჯახშიძალადობისპრევენციისღონისძიებებისდასახ
ვა,არსებულიპრაქტიკისგაანალიზებადაშეფასება,დახვეწა.

ფონდმა„სოხუმმა“2016წელსაცგააგრძელასამდღიანიტრენინგკურსიადგილობრივიხე
ლისუფლებისჩართულობით,რომელშიცდასავლეთსაქართველოსადგილობრივიხელისუფლე
ბისიმქალაქებისწარმომადგენლებიშეიკრიბნენ,სადაცწლებისმანძილზეაქტიურადმუშაობს
ფონდი„სოხუმი“.მათგანოთხქალაქში(ქუთაისი,სენაკი,ოზურგეთი,ბათუმი)შექმნილიაგენდე
რულისაკონსულტაციოსაბჭოები,ხოლოდანარჩენადგილებშიქუთაისი,ხონი,წყალტუბო,სე
ნაკი,ფოთი,ზუგდიდიხურჩა/კოკიწლებია,ფუნქციონირებსქალთამხარდაჭერისცენტრი.

ტრენინგიბორჯომშიჩატარდა(31მარტი3აპრილი).თემაიყო„ოჯახშიძალადობისპრე
ვენციადაძალადობისმსხვერპლისდახმარება,თვითმმართველობისკომპეტენციასმიკუთვნებუ
ლისაკითხები“.მონაწილეთარაოდენობა22.

ტრენინგიიმითაციყომნიშვნელოვანი,რომშემუშავდათვითმმართველობისგენდერულისა
მოქმედოგეგმებირეგიონებისმიხედვით,დაიგეგმაშესაბამისიღონისძიებები,განისაზღვრაამო
ცანები,პასუხისმგებელიპირები.
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mfksf [vf
ამითთვითმმართველობებიმომზადებულნიშეხვდნენუკვეშემდეგშიგანხორციელებულსაკა

ნონმდებლოცვლილებებს,რომლითაცადგილობრივდონეზეგენდერულიპოლიტიკის,მათშორის
გენდერულიძალადობისგანდაცვისღონისძიებებისგანხორციელებაშითვითმმართველობებისუფ
ლებამოსილება,როლიდაკომპეტენციაგაიზარდა.რადასამალიადა,შესაბამისისაკანონმდებლო
რეგულაციებისაჭიროგამოცდილებისდასაკითხისსათანადოცოდნისგარეშეჰაერშიდაკიდებუ
ლირჩება,თუადგილზეარარსებობსსაჭიროპოლიტიკურინებადაპოზიტიურიპრაქტიკა.

საქართველოსპარლამენტმა2006წელსმიიღოკანონი„ოჯახშიძალა

დობისაღკვეთის,ოჯახშიძალადობისმსხვერპლთადაცვისადადახმარე

ბისშესახებ“.

2016 წელს კანონში შევიდა გარკვეული ცვლილებები, მათ შორის: მე6

მუხლსდაემატა21პუნქტი:ადგილობრივითვითმმართველობისორგანოე

ბიუფლებამოსილნიარიან,საქართველოსკანონმდებლობისშესაბამისად,

განახორციელონდამონაწილეობამიიღონოჯახშიძალადობისპრევენცი

ისმექანიზმებში(ღონისძიებებში).

კანონსდაემატაშემდეგიშინაარსისVI1თავიადგილობრივითვითმმარ

თველობის ორგანოების მონაწილეობა ოჯახში ძალადობის პრევენციასა 

დაოჯახშიძალადობისმსხვერპლთადაცვისადადახმარებისსფეროში.

ამასთანავე„ადგილობრივითვითმმართველობისკოდექსს“დაემატანორ

მა,რომლისმიხედვითგანისაზღვრებაადგილობრივითვითმმართველო

ბისორგანოების(მუნიციპალიტეტის)უფლებამოსილება,მონაწილეობამი

იღოსოჯახშიძალადობისწინააღმდეგგასატარებელღონისძიებებში.

ზუგდიდისგამგეობისპროექტი

თვითმმართველობასთანთანამშრომლობისკუთხითერთერთყველაზესერიოზულშედეგად
შეიძლებამოვიაზროთერთობლივიპროექტი„ადგილობრივითვითმმართველობისთანამშრომ
ლობაოჯახშიძალადობისპრობლემისპრევენციადამსხვერპლისდაცვა“,რომელიცგანხორ
ციელდაზუგდიდისგამგეობისადაფონდი„სოხუმის“თანადაფინანსებით.

პროექტიივნისშიდაიწყო.მასშიჩართულნიიყვნენზუგდიდისმუნიციპალიტეტის48ადმინის
ტრაციულიერთეულისწარმომადგენლები,საკრებულოსდეპუტატებიდასოფლებისაქტივისტე
ბი.ფონდი„სოხუმის“ტრენერთაჯგუფმაჩაატარა6ტრენინგითემებზეძალადობისარსი,მისი
სოციალურიშედეგები, მსხვერპლისდამოძალადისარქეტიპი,ოჯახშიძალადობისაგანდაცვის
სახელმწიფომექანიზმები,სექტორთშორისითანამშრომლობაოჯახშიძალადობისპრევენციაში.
ტრენინგებსდაესწრო107ადამიანი.

ტრენინგისმონაწილეებისთვისმომზადდასაინფორმაციოფურცლები.მასზეგანთავსებული
იყოინფორმაციაოჯახშიძალადობისწინააღმდეგმიმართულიკანონისშესახებ,ოჯახშიძალა
დობისმსხვერპლთადაცვისარსებულიმექანიზმები,ცხელიხაზებისსაკონტაქტოინფორმაცია.
საინფორმაციოფურცელიტრენინგისმონაწილეებმაგაავრცელესთავიანთსოფლებშიც.

ტრენინგისბოლოსთითოეულჯგუფშიშემუშავდარეკომენდაციები,სადაცგანისაზღვრაად
გილობრივიხელისუფლებისროლიძალადობისპრევენციაში.

პარალელურად48სოფელშიჩატარდაანკეტირებარაოდენობრივიინფორმაციისშეგროვე
ბისმიზნით.კვლევისშედეგებმაწარმოაჩინარეალურისურათი,თურამდგომარეობააქალთამი
მართძალადობისკუთხითაღნიშნულსოფლებში.რამდენადხდებაოჯახშიძალადობის,როგორც
სოციალურადსაშიშიმოვლენისაღიარება,ძალადობისრაფორმებიაუფროხშირი.რეფერირე
ბისსისტემისრომელრგოლსუფროუცხადებენნდობასგამოკითხულები.

კვლევამწარმოაჩინაპრობლემისადმისხვადასხვადამოკიდებულებასხვადასხვაასაკობრივი
კატეგორიის,სოციალურისტატუსისადამიანებში;ნდობისხარისხისოციალურიმუშაკების,პო
ლიციის,თვითმმართველობის,არასამთავრობოსექტორისმიმართ.ფონდმა„სოხუმმა“განაზო
გადაკვლევისშედეგები.ტრენინგებისადაკვლევისმასალებზედაყრდნობითგამოიცაკრებული
„ოჯახშიძალადობისპრევენციისთვის“.
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შემდგომშისაინტერესოდისკუსიებიგაგრძელდამრგვალმაგიდაზე,სადაცმოხდაპროექტის
შედეგებისპრეზენტაცია.ითვლება,რომოჯახშიდაგენდერულიძალადობისთემისაქტუალიზა
ციისკუთხითსამეგრელოერთერთიყველაზესენსიტიურირეგიონია,ამიტომთვითონპროექტი
დაზუგდიდისგამგეობისმცდელობა,მოხდესპრობლემისგააზრება,საზოგადოება,სახელისუფ
ლებოსტრუქტურებიჩაერთონმისპრევენციაში;ითანამშრომლონკვალიფიციურარასამთავრო
ბოსექტორთანსაკითხისსახელმწიფოპოლიტიკისრანგშიასაყვანად,არისსაუკეთესოპრეცე
დენტიდაპოზიტიურიმაგალითისხვამუნიციპალიტეტებისთვის.

მრგვალიმაგიდაქუთაისში

წლისბოლოსფონდმა„სოხუმმა“ქუთაისშიმრგვალიმაგიდაგამართათემაზე:„არასამთავ
რობოსექტორისადაადგილობრივითვითმმართველობისთანამშრომლობაძალადობისპრევენ
ციასადამსხვერპლთადაცვისსაკითხებში.“

ღონისძიებასესწრებოდნენდასავლეთსაქართველოს9მუნიციპალიტეტისქუთაისის,წყალ
ტუბოს, ხონის, სენაკის, ფოთის, ზუგდიდის, ხობის, ოზურგეთის, ბათუმის  ადგილობრივი ხე
ლისუფლებისწარმომადგენლები;პარტნიორიორგანიზაციები;ქუთაისის,სენაკის,ოზურგეთის,

ბათუმისგენდერულისაკონსულტაციოსაბჭოსწევრები, მასმედიის წარმომადგენლები. გამომ
სვლელებმაისაუბრესმსხვერპლთადახმარებისმიმართულებითარსებულგამოცდილებაზე,სა
მართლებრივასპექტებზე.9მუნიციპალიტეტისწარმომადგენლებმაშეიმუშავეს20ზემეტირე
კომენდაცია, რომლებიც მიმართულია სიტუაციის გაუმჯობესებისკენ ძალადობის პრევენციის
პროცესში.

ემაკამკია

ths-ths nhtybyupt vhudfkb vfublf
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ფორუმთეატრიფონდი„სოხუმის“სავიზიტობარათი.სამარკონიშანი.ბრენდი.
ფორუმთეატრისმეთოდისოციალურიპრობლემებისფსიქოპროფილაქტიკისადაკორექცი

ისინტერაქტიულსაშუალებადმიიჩნევა.მასსაფუძვლადუდევსთეატრალურისცენებიდააუდი
ტორიასთანუკუკავშირი.

ფონდი„სოხუმის“ფორუმთეატრილამის10წლისაადაწლებთანერთადიზრდება,იცვლები
ანრეჟისორები,მსახიობები,მაყურებლები.უცვლელიათემებიძალადობაოჯახში,ძალადობა
ქალებისდაბავშვებისმიმართ,ბულინგი.

ფორუმთეატრიგანსხვავებულიფორმააფონდი„სოხუმის“მუშაობაში.არცტრენინგია,არც
აქციაანსაინფორმაციოშეხვედრა,მაგრამყველაფერიაერთადაღებული.ორგანიზაციისმუ
შაობისყველაზეპოპულარული,ყველაზეეფექტურიდაშედეგიანიბლოკია.

რასამბობენმაყურებლები?
გამოხატავენგაკვირვებას,რომძალადობისთემითდაინტერესდნენახალგაზრდები.
აღტაცებას  გოგობიჭების თამაშით, მათი სერიოზული დამოკიდებულებით საკითხის მი

მართ.
შიშსრომასეთისცენაშეიძლებამათოჯახშიცმოხდეს.
სურვილს,თვითონაცრაიმეიღონონძალადობისსაწინააღმდეგოდ.
იმედს,რომთუყველაერთადვიფიქრებთგამოსავალზე,შესაძლებელიაპრობლემისმოგვა

რება.

რასამბობსრეჟისორი?
ფონდ „სოხუმში“ფორუმთეატრის პირველჯგუფთან ახალგაზრდარეჟისორმა კოტერე

ვიშვილმადაიწყომუშაობა.იყოპირველისცენები,პირველიგასვლები,წარმატებები...მერეფო
რუმთეატრისმსახიობზესალომეკოპალიანზედაქორწინდა.ამჟამადპოლონეთშიარიან.კოტე
სახელმწიფოთეატრისრეჟისორია.

ფონდისფორუმთეატრსახლამაგდაჩიხლაძეხელმძღვანელობსქუთაისისლადომესხიშვი
ლისსახელობისსახელმწიფოდრამატულითეატრისმსახიობიდარეჟისორი.ბავშვთასტუდიაშიც
მუშაობს,აქვსახალგაზრდულითეატრი.სათეატროხელოვნებასაყვარებსახალგაზრდებს,სამ
სახიობოუნარჩვევებისგანვითარებაშიეხმარება.

ფორუმთეატრისახალგაზრდამსახიობებთანაცბევრსმუშაობს.როგორცამბობს,ახლების
მოსვლაშრომასმოითხოვს.ფორუმთეატრისწარმოდგენაარარისდასრულებულისპექტაკლი,
ესკულმინაციამდემიყვანაა,საჭიროადგილასგაწყვეტილიაზრიდამოქმედებაა,რომმერემაყუ
რებელმაიფიქროს,დასკვნებიგამოიტანოს,პრობლემისანალიზიშეძლოსდამოგვარებაზეიფიქ
როს.ანმაშინვესცენაშიჩართვითდათავისივერსიისშეთავაზებით,ანმერე,თავისთავთან
მარტოდდარჩენილმა...

თამაშისდროსყველაფერიმნიშვნელოვანია ემოციურიმეხსიერება,ტექნიკა,ექსპოზიცი
ური ნაწილი, განვითარება, კულმინაცია თუფინალი... ყველაფერსთავისი სპეციფიკა აქვს და
სწორედამასასწავლისმაგდაჩიხლაძეყოველახალმოსულს.სამითვესტაჟირების,სწავლის,
გამოცდილებისმიღებისპერიოდია.ამდროსმოხალისებრივადმუშაობენ,ეცნობიანთემას,თამა
შისსპეციფიკას,დისკუსიისკულტურას.

ფორუმთეატრიიმითაცააგანსხვავებული,რომაქსცენარებზეცერთადმუშაობენ,ერთად
აანალიზებენ. წარმოდგენების შემდეგ დისკუსიებს მართავენ მაყურებელთან ერთად. მაყურე
ბელთანახლოკონტაქტსაცგანსაკუთრებულიხიბლიაქვსსაქებარსიტყვას,ტაშს,ერთადგადა
ღებულფოტოს...

ajhev-stfnhb - ajylb  @cj[evbc# 
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რასამბობენმსახიობები?
მათიასაკი14დან30წლამდეა.წლებისმანძილზე50ზემეტიახალგაზრდაგამოიზარდა.ზო

გისტუდენტიაახლა,ზოგმადაამთავრადამუშაობს.თუმცაფორუმთეატრიმათთვისრჩებაარა
მხოლოდსაუკეთესომოგონებად,არამედდიდგამოცდილებად,მთავარმესიჯადრომძალადობა
ბოროტებაა...

ახლაფორუმთეატრისმსახიობთაუმეტესობამოსწავლეასულშვიდნიარიან.თანატოლები
შენატრიანმათსხვადასხვაქალაქშიდადიან,სცენაზედგანან,ბევრადამიანსხვდებიან.ესმარ
თლაცგამოარჩევსამახალგაზრდებსსხვებისგან.ფორუმელებიძალიანაქტიურებიარიან.

o'fkne,j
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მარიკურტანიძემე7კლასშიიყო,სკოლაშიფორუმთეატრსრომდაესწრო.ძალიანმოეწონა.

როლისთამაშიცმოუნდამსახიობიდაროკვარაცხელიაშეცვალა.ერთისულიჰქონდა,როდის
გადავიდოდამე9კლასში,როდისგახდებოდა14წლის,რომთვითონაცშესულიყოამგუნდში.მე
რეიყოსტაჟიორობისსამითვედაახლაწამყვანიმსახიობია.

„გაამართლაჩემიმოლოდინი,უფროუკეთესია,ვიდრემეგონა“ამბობსმარი.მიხარია,რომ
ორგანიზაციისწევრივარ,დიდიოჯახისნაწილი.

აქტიური,ენერგიითსავსეგოგონაამარი,დააარსა„განათლებისადატოლერანტობისსაზო
გადოება“.თავადაცატარებსუამრავსაინფორმაციოშეხვედრას,ინიციატივებიარელევა.სია
მოვნებით მონაწილეობს სატელევიზიო გადაცემებში  ნამდვილი უფლებადამცველია სიტყვით,
გრძნობით,საქმით.ასეათედომესხიც,ღონისძიებებისაქტიურიმონაწილე.მასთავისისატელე
ვიზიოგატაცებაცაქვსსაბავშვოპროგრამებისრედაქცია„რიონულას“წამყვანია.

მარირობაქიძისმსახიობურისტაჟიჯერერთიწლისაა.ყოველთვისაინტერესებდაასეთიმუ
შაობა.მოსწონს,რომეხებიანძალადობისთემას,რადგან,მისიაზრით,მხოლოდასეშეიძლება
მისიდაძლევაფორუმთეატრიეხმარებაადამიანებს,პრობლემადაინახონ,შეიგრძნონდამოგ
ვარებაზეიფიქრონ.თავიდანძალიანმორიდებულიიყო.ნელნელასიმორცხვედაძლია,გათამამ
დადადისკუსიაშიცერთვება.

როდესაც სკოლებში გადიან და თამაშობენ, ხედავენ, რომ ზოგიერთი ბავშვი თავდახრილი
ზის,ანტირისკიდეც.ადვილიგასაგებია,რომმათთვისნაცნობისცენებია,ოჯახურისცენები.
ხშირადასეთიბავშვებიარერთვებიანდისკუსიაში,შეიძლებაგავიდნენკიდეცდარბაზიდან,მაგ
რამარაერთხელყოფილა,რომბავშვსთავისიისტორიამოუყოლია,მაყურებლებისგანმხარდაჭე
რამიუღიადაამითშვებაცუგრძვნია.

განსაკუთრებითშთამბეჭდავიადედაშვილისთემა. შვილი ხან ბიჭია, ხანაცგოგო.დედა
კიყოველთვისირინეჯობავაარადგანფიზიკურადდიდიგოგონაა,კონკურენტიარჰყავსამ
როლში.

„ბევრსიახლესვეცნობი,მეგობრებიშევიძინე,ამბობსირინე.განაგონიმქონდაასეთიამ
ბები,მაგრამახლაუფროვიცი,რომესრეალობაა.არმინდაიყოსძალადობა,ამიტომაცვთამა
შობ.ხალხსვაჩვენებთ,რომძალადობაცუდიადაცუდიშედეგებიშეიძლებამოიტანოს“.

ვიკაჭიჭეიშვილსაცმიაჩნია,რომდიდიეფექტიაქვსფორუმთეატრს:„ვისაცვუტარებთ,უნ
დამიხვდნენ,რომასემოქცევაარშეიძლება.უნდაშეაჩერონძალადობისპროცესი“.

ვიკაჯერჯერობითსტაჟიორია.ჯერპროფესიაარჩეულიარააქვს,მაგრამისემოსწონსმსა
ხიობობა,შეიძლებათეატრალურზეჩააბაროსკიდეც.

არჩილამანათიძეცსტაჟიორიაშემთხვევითმოხვდა.ახლაისეჩაერთომუშაობაში,ისემოე
წონა,უკვეწასვლასარცაპირებს.

ფორუმთეატრშიყველაზეგამოცდილიალეკოა,პროფესიითდრამატულითეატრისმსახი
ობიალექსანდრელომთაძე.მისიაზრილაკონურია:რახანფორუმთეატრიამდენიხანიაარსე
ბობს,ე.ი.საჭიროა.ესძალიანმყარილოგიკაადროსმხოლოდისუძლებს,რაცწარმატებული
დაეფექტურია.

ერთდღესფორუმთეატრისწარმოდგენაიყო.ქალბატონმაგდასპრემიერაჰქონდათეატ
რშიდავერმოვიდა.მსახიობებმაცვერშეძლესმოსვლადარჩნენალეკო,ირინედამარი.რაღა
ექნათ,სამისცენისრეპეტიციაგაიარესდაწარმოდგენებიჩაატარეს.ძალიანკარგიგამოვიდა.
ოღონდერთიკურიოზით:წარმოდგენაშიალეკოსცოლიიყომარიდამათშორისისეთისხვაობაა
სიმაღლესადაასაკშიცმაყურებელსსიცილიაუტყდა,მაგრამისესერიოზულადითამაშეს,მაინც
ყველადააფიქრესდამიზანსაცმიაღწიეს...

ასეთისაინტერესოსფეროაფორუმთეატრი.ასემოქმედებს,გავლენასახდენსმაყურებელ
ზე, ამსხვრევს სტერეოტიპებს, ცვლის ადამიანთაცნობიერებას,დამოკიდებულებას, შეხედუ
ლებას...

ლალიშენგელია
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ფონდი „სოხუმი“ ორი წელია,  ატარებს „ოჯახში ძალადობის აღკვეთის,

ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთადაცვისადადახმარების კანონის“ მო

ნიტორინგს.მოპოვებულიინფორმაციასაშუალებასიძლევა,დანახულიქ

ნასხარვეზები,რომლებიცზოგჯერარსებობსსაკანონმდებლო,ანსამარ

თლებრივი მექანიზმების მოქნილობის კუთხით, უფროხშირშემთხვევაში

კიკანონისიმპლემენტაციისთვალსაზრისით.

ცოტახნისწინათჩვენიორგანიზაციამონაწილეობდასაერთაშორისოპარტნიორებისმიერ
ორგანიზებულსამუშაოშეხვედრაში,სადაცმონიტორინგისშედეგებზედაყრდნობითშემუშავდა
რეკომენდაციებისაქართველოსმიერასოცირებისდღისწესრიგისშესრულებისმიმართულებით
ევროკავშირისპროგრესისანგარიშისთვის.ერთერთსაკითხადსწორედოჯახშიდაგენდერული
ძალადობისაგანდაცვისკუთხითარსებულიმდგომარეობისგაუმჯობესებისათვისგარკვეულიწი
ნადადებებიიყოშეთავაზებული.

მონიტორინგიიკვლევსრეფერალურიმექანიზმისსუბიექტებსშორისარსებულკოორდინა
ციისხარისხს,სხვადასხვაუწყებისმიერმათზედაკისრებულიუფლებამოსილებებისადავალდე
ბულებებისშესრულებისკუთხითარსებულმდგომარეობას,დაზარალებულებისმიერშესაბამისი
სერვისებისმიღებისშესაძლებლობასდარეალურსიტუაციას,თურამდენადმიესადაგებაესდა
ზარალებულთსაჭიროებებს.მონიტორინგისფარგლებშიმოხდასათანადოდოკუმენტებისშეს
წავლა,წლისმანძილზეჩატარდა20ფოკუსჯგუფი,19ჩაღრმავებულიინტერვიუ,2გამოკითხვა.

მონიტორინგისჯგუფმაწლისდასაწყისშიქუთაისსადაზუგდიდშიადგილობრივითვითმმარ
თველობების წარმომადგენლებთან ანკეტირება ჩაატარა. კვლევაში მონაწილეობდა დასავლეთ
საქართველოსთვითმმართველობების130წარმომადგენელი.

მოპოვებულიინფორმაციითცხადიგახდა,რომთვითმმართველობასყველასხვასახელმწიფო
დასაზოგადოებრივრგოლზემეტადაქვსშეხებაოჯახშიძალადობისპრობლემასთანდაშეძლე
ბისდაგვარადუწევსრეაგირებაძალადობისშემთხვევებზე,თუმცაუფროხშირადარგააჩნიასა
ამისოკომპეტენციადარესურსები.

ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებს, განსაკუთრებით თემის ტერიტორიული
ერთეულებისხელმძღვანელებს,ვისაცყველაზემეტიშეხებააქვთპრობლემასთან,ხშირადარა
აქვთინფორმაციაარსებულმექანიზმებზედაბოლომდევერაცნობიერებენ,რაკუთხითუნდა
იყვნენჩართულნიპრობლემისმოგვარებაში(პრევენცია,შემთხვევებისმართვა,დახმარება).სა
კითხისშესწავლაგაგრძელდაფოკუსჯგუფებზე,რომელთაცარაერთიმნიშვნელოვანისაკითხი
გამოკვეთეს.გაჟღერდასურვილი,რომადგილობრივიხელისუფლებისკომპეტენციისადაუფლე
ბამოსილებისგანსაზღვრაუნდაგანხორციელდესმათთანკონსულტაციითდაიმრეალობისგათ
ვალისწინებით,რომელიცარისადგილებზე,განსაკუთრებითპერიფერიებშიოჯახშიძალადობის
პრობლემასთანდაკავშირებითდამისისოციალურიშედეგებისდაძლევისკუთხით.მკაფიოდგა
მოიკვეთა,რომშესაბამისიკანონმდებლობისდასაბიუჯეტორესურსებისარსებობისშემთხვევა
ში,თვითმმართველობისსტრუქტურებშიარისმზაობა,ჩაერთონოჯახშიძალადობისპრევენციის
პროცესში.

ფონდმა „სოხუმმა“ საჭიროდმიიჩნია მიღებული ინფორმაციის განზოგადება: გამოკითხვის
შედეგებისგათვალისწინებით,მომდევნოთვესფონდისმიერდაფუძნებულიგენდერულისაკონ
სულტაციო საბჭოების ქსელურშეხვედრაზე, სადაც 18 მუნიციპალიტეტისთვითმმართველობა

rfyjybc  vjybnjhbyub
@j]f[ib .fkflj,bc fqrdtsbc= j]f[ib .fkflj,bc 
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mfksf [vf
შეიკრიბა, სწორედ ძალადობისაგან დაცვის ახალი სახელმწიფო გეგმისათვის მოხდა რეკომენ
დაციებისშემუშავებათვითმმართველობისჩართულობისადაროლისთაობაზეგენდერულიდა
ოჯახში ძალადობისაგანდაცვის მიმართულებით.რეკომენდაციათა ნაწილი  აისახა სამოქმედო
გეგმისსაბოლოოვარიანტში.უმნიშვნელოვანესიიყოისიც,რომშეხვედრაზემოხდაგამოცდი
ლების გაცვლა, დისკუსიები მწვავე საკითხებზე და გადაჭრის გზებზე. ფონდი „სოხუმი“ დიდ
მნიშვნელობასანიჭებსდიალოგისხელშეწყობასსხვადასხვათვითმმართველობასშორის,რათა
მოხდესრიგთვითმმართველობებშიარსებულიპოზიტიურიპრაქტიკისშემდგომიდანერგვა,გა
მოიკვეთოს საჭირბოროტო საკითხებიდა სამომავლოთანამშრომლობის პერსპექტივები. წლის
ბოლოს,ქუთაისში,„16დღიანიკამპანიის“ფარგლებშიჩატარებულიგაფართოებულიმრგვალი
მაგიდასწორედამმიზანსემსახურებოდა.

მონიტორინგის ფარგლებში სხვა არაერთი მტკივნეული საკითხი გამოიკვეთა. მათ შორის
საგანმანათლებლოდაწესებულებებისპერსონალისდაბალიკომპეტენციადამზაობა, ჩაერთონ
რეფერირების პროცესში, საკითხის უფროღრმად კვლევისთვის „ქალთა მიმართ გენდერული
ძალადობისწინააღმდეგმიმართულიკამპანიის“ფარგლებში450პედაგოგიგამოიკითხა,ხოლო
მიღებულმა შედეგებმა გვიჩვენა, რომ პროცესი  სასწავლო დაწესებულებების რეფერირების
სისტემაშიჩასართვადდაწყებულია,თუმცასათანადომომზადებაგავლილიაქვთმხოლოდდი
რექტორებს,ანდირექტორისმოადგილეებს; არსებობსშიდაინსტრუქციებისმხოლოდზეპირი
ფორმადა,პედაგოგებისუმრავლესობისაზრით,საჭიროა,სპეციალურიტრენინგებიუკლებლივ
ყველამასწავლებელს,განსაკუთრებითკიკლასისდამრიგებლებსჰქონდეთგავლილი.ამკუთხით
კიაუცილებლადმიაჩნიათკვალიფიციურარასამთავრობოსექტორთანთანამშრომლობა.

გავრცელებული ფორმებიდან პედაგოგებისთვის საგანგაშოა ფიზიკური ძალადობა, განსა
კუთრებითსოფლებში.სექტორთშორისითანამშრომლობისკუთხითპარტნიორადმოაზრებენ
კვალიფიციურსაზოგადოებრივორგანიზაციებსდასოციალურმუშაკებს,თუმცაამუკანასკნე
ლებთანთანამშრომლობისხარისხსარასახარბიელოდმიიჩნევენ.

მონიტორინგმაგამოავლინასამწუხაროსტატისტიკაქვეყანაშისოციალურიმუშაობისაღე
ბულიტემპი შენელდადა ზოგადად სოციალური მუშაკის ინსტიტუტისდაკნინებისტენდენცია
შეიმჩნევა.პროცესიიქამდეცკიმივიდა,რომზოგჯერმუნიციპალიტეტითვეებისგანმავლობაში
სოციალური მუშაკისგარეშეადა ვაკანსიისდაკავება არხდება (მაგალითად, ხონის მუნიციპა
ლიტეტი).რეფერირებისსუბიექტებიგულისტკივილითაღნიშნავენკომპეტენტურისოციალური
მუშაკებისგადინებასსხვაუწყებებში.ამასდაბალიანაზღაურებითდასფეროსმუშაობისრთული
სპეციფიკითხსნიან.

არაერთიექსპერტისდადარგისსპეციალისტისმოსაზრებებზედაყრდნობითფონდმა„სო
ხუმმა“მოამზადარეკომენდაციათაპაკეტი,რათაგანხორციელდესუწყებისსაჭირორეორგანი
ზაცია,არმოხდესამუმნიშვნელოვანესიინსტიტუტისდაკნინება,სათანადოყურადღებამიექცეს
სოციალურიმუშაკისინსტიტუტისპოპულარიზაციას,რომმათმიეცეთსათანადოზრდისდაკვა
ლიფიკაციისამაღლებისსაშუალება,არმოხდესამსფეროსწარმომადგენელთადემოტივირება.

მონიტორინგმაგამოავლინაუკეთესიმდგომარეობამსხვერპლისსტატუსისმინიჭებისმოქნი
ლობისკუთხით,თუმცა,საერთოპოზიციით,დაზარალებულებისდახმარებისმხრივარსებული
მდგომარეობაგაუმჯობესებასსაჭიროებს.განსაკუთრებითდასანანიაის,რომარარსებობსსა
ხელმწიფოპროგრამებიმათიდასაქმების,რესოციალიზაციისკუთხით.რთულიასაუბარიპრობ
ლემისგამოსწორებაზეიმპირობებში,როცაარმიდისარანაირიმუშაობამოძალადეებთან.თუმ
ცაპენიტენციალურსისტემაშიარსებულიპრაქტიკაკარგიმაგალითიაამმიმართულებითსა
ჭირომიდგომებისდასანერგად,რაცისევდაისევსახელმწიფოსკეთილნებაზეადამოკიდებული
მოინახოსსათანადორესურსებიამისმხარდასაჭერად.

ძალადობისაგან დაცვის კანონის იმპლემენტაციის მონიტორინგი კვლავაც გრძელდება და
ფონდისძალისხმევაიმპირობებში,როცაამკუთხითარარსებობსსისტემატიურიმონიტორინ
გისპრაქტიკა,ძალიანდიდიწვლილიაქვეყნისთვისოჯახშიდაგენდერულიძალადობისაღკვეთის,
ძალადობისპრევენციისგზაზე.

ემაკამკია
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ფონდი„სოხუმი“2001წლიდანმონაწილეობსსაერთაშორისოკამპანიაში„16აქტი

ურიდღექალთამიმართძალადობისწინააღმდეგ“.ტრადიციულადჩაერთოწელსაც

ორგანიზაციისქალთამხარდაჭერის6ცენტრი,ამომრჩეველქალთა8კლუბი,4გენ

დერულისაკონსულტაციოსაბჭო,6ახალგაზრდულიკლუბი,ფორუმთეატრი.

24ნოემბერსკამპანიადაიწყოფონდშიჩატარებულიპრესბრიფინგით.შედეგადქუთაისისყველა
მედიასაშუალებამკამპანიისდღეებშიგააშუქაგენდერულიძალადობისსაკითხები.რადიო„ძველმაქა
ლაქმა“გადაცემებისციკლიმიუძღვნაამთემას,ტელეკომპანია„რიონმა“კი,თემატურისიუჟეტებისა
დაგადაცემებისგარდა,ეთერშიჩაუშვამისმიერმომზადებულისოციალურირგოლი,რომელშიცქა
ლაქშიცნობილიმამაკაცებიგმობენძალადობას.

25ნოემბერს,კამპანიისპირველდღეს,ერთდროულადგაიმართააქციებიქუთაისში,წყალტუბოში,
ხონში,სენაკში,ზუგდიდში,ფოთში,ოზურგეთში,ბათუმში,ხობში.აქციებიგაშუქდამედიით.კამპანიის
დღეებში„აჭარის“არხითგადიოდაფონდი„სოხუმის“სოციალურირგოლი.

კამპანიისფარგლებშიჩატარდაგეგმიურიდადამატებითიაქტივობები:33სამობილიზაციოშეხ
ვედრაზექალაქებსადასოფლებშიმობილიზატორებმა297ადამიანსგააცნესინფორმაციაკამპანიის
დაძალადობისპრევენციისკუთხითფონდისმუშაობისშესახებ.ახალგაზრდებთანდაქალებთანგაი
მართა6ვორკშოპიკონფლიქტოლოგიაშიესწრებოდა70ადამიანი.ახალგაზრდულმაკლუბებმადა
გეგმილი6შეხვედრისგარდა30მდეინიცირებულიღონისძიებაჩაატარესგამოფენები,ვორკშოპები,
საინფორმაციოშეხვედრები.ახალგაზრდებმამოიზიდეს163თანატოლი.

კამპანიისდროსგაიმართაფორუმთეატრის3წარმოდგენამათ64მაყურებელიჰყავდა.იურიდი
ულდაფსიქოლოგიურკონსულტაციებზეაქცენტებიგაკეთდაკამპანიაზედაფონდისჩართულობაზე
სულინფორმაციამიიღო156ქალმა.

3დეკემბერს,შეზღუდულიშესაძლებლობებისმქონეპირთასაერთაშორისოდღეს,ქალთამხარ
დაჭერისცენტრებისმობილიზატორებმაჩაატარესსაინფორმაციოშეხვედრებიდღისცენტრ„ვალენ
ტინში“(ქუთაისი)დაბავშვთაინკლუზიურცენტრში(წყალტუბო).აქციისდღეებშიორისაქველმოქმე
დოაქციაგაიმართასოციალურადდაუცველიმრავალშვილიანიოჯახისთვის.

ქალთამხარდაჭერისცენტრებმადაგეგმილღონისძიებებთანერთადშეიმუშავესდაგანახორციე
ლესთითომინიპროექტისპეციალურადკამპანიისთვის.ქუთაისის,ოზურგეთისდასენაკისგენდერუ
ლისაკონსულტაციოსაბჭოსწევრებმაშეხვედრებიჩაატარეს203ადამიანისმონაწილეობით.

კამპანიისთვისსაგანგებოდდაიბეჭდაპოსტერები,კალენდრები,საინფორმაციოფურცლები.წელს
კამპანიისსახედარჩეულიქნასაკალათბურთოკლუბი„ქუთაისი2010“20152016წლებისსუპერ
ლიგისგამარჯვებული.ქალთამხარდაჭერისცენტრებისინიციატივით,პირველადდაიბეჭდაპოსტერ
კალენდრებიადგილობრივისპორტსმენებისფოტოებითრაგბისტთაკლუბი„დინოზავრები“(წყალ
ტუბო),თავისუფალისტილისმოჭიდავეთაგუნდი„ფალავანი“(ფოთი)და2016წლისიმერეთისმოყვა
რულთალიგისგამარჯვებულისაფეხბურთოკლუბი„აფხაზეთი“(ხონი).სპორტსმენებისმოწოდებე
ბიძალადობისწინააღმდეგგანსაკუთრებითეფექტურია,მითუფროახალგაზრდებისთვის.

კამპანიისდასასრულსქუთაისშიგაიმართამრგვალიმაგიდა,რომელსაცესწრებოდნენდასავლეთ
საქართველოს9მუნიციპალიტეტისწარმომადგენლები.შემუშავდა20ზემეტირეკომენდაციაგენდე
რულიძალადობისპრევენციისმიზნით.

ფონდი„სოხუმი“25ზემეტიქვეყნისწარმომადგენლებთანერთადმონაწილეობდასაერთაშორისო
კამპანიაშიWAVEStepup(ქსელისევროპელიქალებიქალთამიმართძალადობისწინააღმდეგორ
განიზებით).1115დეკემბერსფონდისწარმომადგენელიავსტრიაში,ქალაქვენაშიდაესწროკამპანიის
შედეგებისშემაჯამებელშეხვედრას.მისიპრეზენტაციით,ჩვენმიერჩატარებულიკამპანიასაუკეთე
სოდმიიჩნიესღონისძიებათასიმრავლითდაადგილობრივითვითმმართველობისჩართვისმიხედვით.

კამპანიისდღეებში128აქტივობაგაიმართაუშუალოდჩაერთო2497ადამიანი,ხოლოირიბიბენე
ფიციარიიყო100ათასზემეტიმაყურებელი,მკითხველიდამსმენელი,რადგანაცსხვადასხვამედიასა
შუალებამ,თავისიინიციატივით,50ზემეტიმასალამიუძღვნაძალადობისპრევენციისთემას.

rfvgfybf @16 fmnbehb lqt# 25+11+16 10+12+16
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წარმატებითშესრულდაპროექტის „ქალთაუფლებებისგაძლიერებადასავლეთსა

ქართველოში“მიზნებიდაამოცანები.

ქუთაისის,წყალტუბოს,ხონის,სენაკის,ფოთისდახურჩა/კოკის(ზუგდიდისმუნიციპა

ლიტეტი)ქალთამხარდაჭერისცენტრებიხელსუწყობენქალთაროლისგაზრდასდასავ

ლეთსაქართველოს6მუნიციპალიტეტში.

r ჩვენსმუშაობაშიჩართულქალთაუმეტესობასშეუძლიასაკუთარითავისდასხვებისდახ
მარება, სხვადასხვა სახის პრობლემების ადვოკატირებადა მოგვარება. ეს ქალთა მხარდაჭერის
ცენტრებისგაწეულიმუშაობისშედეგია.2016წელსჩატარებულია:396სამობილიზაციოშეხვედრა,
72საინფორმაციოშეხვედრაახალგაზრდულკლუბებშიდაახალგაზრდებისმიერინიცირებული42
აქტივობა,5საქველმოქმედოაქცია,72ვორკშოპიკონფლიქტოლოგიაშიქალებთანდაახალგაზრდე
ბისჯგუფებთან,ფორუმთეატრის38წარმოდგენა,72შეხვედრაფსიქოლოგთანდა72იურიდიული
შეხვედრა,3შეხვედრაგინეკოლოგრეპროდუქტოლოგთან,ქუთაისში144საინფორმაციოსაკონ
სულტაციო შეხვედრაფსიქოლოგთანდა 144  იურისტთან. იდენტიფიცირებულია 3 ძალადობის
მსხვერპლიდა,სათანადოდოკუმენტებისმომზადებისშემდეგ,2განთავსებულიათავშესაფარში.

r ჩატარდაკვლევაძალადობისფსიქოსოციალურიასპექტებისსაკითხებზეშეივსო700ანკე
ტა.

r მობილიზატორებისთვისმოეწყოტრენინგიდავორკშოპები,მათდამოუკიდებლადშეიმუ
შავესდაგანახორციელეს11პროექტი.

r შემუშავდადაშესაბამისუწყებებსგაეგზავნარეკომენდაციები„ოჯახშიძალადობისაღ
კვეთის,ოჯახშიძალადობისმსხვერპლთადაცვისადადახმარებისკანონის“ეფექტურიამოქმე
დებისმიზნითკანონისმონიტორინგისფარგლებშიწლისგანმავლობაშიჩატარდა19ჩაღრმავე
ბულიინტერვიუ,2გამოკითხვადა20ფოკუსჯგუფი.

r კამპანიაში„16აქტიურიდღექალთამიმართძალადობისწინააღმდეგ“ჩაერთოფონდი
„სოხუმის“ყველარგოლიდაჩატარდა128ღონისძიება.

r ფონდი პარალელურად მონაწილეობდა საერთაშორისო კამპანიაშიWAVE Step up. ფონდის
წარმომადგენლებიესწრებოდნენსაერთაშორისოკონფერენციასბერლინშიდაკამპანიისშემაჯამე
ბელღონისძიებასვენაში(ქსელის„ევროპელიქალებიქალთამიმართძალადობისწინააღმდეგ“ორგა
ნიზებით).

r წლისგანმავლობაშიფონდი„სოხუმის“ვებგვერდზეგანთავსდა2500ზემეტიინფორმა
ციაპროექტისფარგლებშიმიმდინარეღონისძიებებისშესახებ.

საპროექტოარეალის6ქალაქშიგაძლიერებულიაოჯახშიძალადობისპრევენციული

ზომებიდაქალთაუფლებებისდაცვა

r ფონდი„სოხუმის“აქტიურისაინფორმაციომუშაობისშედეგადსაზოგადოებაუფროტო
ლერანტულიამსხვერპლისდაუფროშეურიგებელიმოძალადისმიმართ.

r ადგილობრივი თვითმმართველობა არა მარტო გრძნობს თავის მნიშვნელოვან როლს
ქალთამიმართძალადობისაღმოფხვრისსაქმეში, არამედგამოყოფსსაბიუჯეტოსახსრებსძა
ლადობისპრევენციისადამსხვერპლისდაცვისთვისდააქტიურადნერგავსადგილობრივგენ
დერულპოლიტიკას.ესარისწლებისგანმავლობაშიადგილობრივისახელმწიფოსტრუქტურების
წარმომადგენლებთანმუდმივიმუშაობის,მრგვალიმაგიდებისდატრენინგებისციკლისშედეგი
(ასეთიტრენინგი2016წელსაცმოეწყობორჯომში).

განვლილმაწელმაწარმოაჩინაფონდი„სოხუმის“ყველარგოლისშეთანხმებულიმუშაობა,ძლი
ერიპარტნიორულიკავშირები,სახელმწიფოსტრუქტურებთანდამასმედიასთანთანამშრომლო
ბისშედეგები.ასენაყოფიერადდასრულდასაპროექტოვადისმეორეწელიწადი.ფონდი„სოხუმის“
მთელიგუნდიდარწმუნებულია,რომმომავალწელსმიღწევებიკიდევუფროთვალსაჩინოიქნება.
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