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შესავლისმაგიერ

ამ გა მო ცე მა ზე, რო გორც არას დროს, პრო ექ ტის მთე ლი 
გუნ დი ვმუ შა ობ დით.

ვმუ შა ობ დით სი ა მოვ ნე ბით, ინ ტე რე სით - სა კუ თარ პო ზი-
ტი ურ შე დე გებ ზე სა უ ბა რი  ყო ველ თვის იწ ვევს ასეთ გან ცდას.

ამი ტო მაც ეს წიგ ნი გან სხვა ვე ბუ ლია ფონ დი „სო ხუ მის“ 
უამ რავ გა მო ცე მას შო რის. ჩვენ ასე დაწ ვრი ლე ბით პირ ვე-
ლად ვუ ზი ა რებთ და ინ ტე რე სე ბულ პი რებს ჩვენს გა მოც დი-
ლე ბას, ვას წავ ლით, რო გორ გა ა კე თონ ჩვენ სა ვით და უკე-
თაც, რომ  უკე თეს შე დე გებს მი აღ წი ონ...

ჩვე ნი ორ გა ნი ზა ცია - კულ ტუ რულ -ჰუ მა ნი ტა რუ ლი ფონ-
დი „სო ხუ მი“ 1997 წელს და ფუძ ნდა ქუ თა ის ში და თით ქმის 20 
წე ლი ა,  აქ ტი უ რად მუ შა ობს მთელ და სავ ლეთ სა ქარ თვე ლო ში.

ჩვე ნი მთა ვა რი მი სი აა გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის ხელ-
შე წყო ბა სა ქარ თვე ლო ში და წლე ბის მან ძილ ზე გან ხორ ცი-
ე ლე ბუ ლი პროქ ტე ბიც სწო რედ ამ მი სი ის შეს რუ ლე ბას გუ-
ლის ხმობს  - იქ ნე ბა ეს ქალ თა მი მართ ძა ლა დო ბის პრე ვენ ცია 
თუ სამ შვი დო ბო საქ მი ა ნო ბა, ახალ გაზ რდო ბის გა აქ ტი უ რე ბა 
თუ ქალ თა პო ლი ტი კუ რი მო ნა წი ლე ო ბის გაზ რდა... 

2013-2016 წლებ ში ფონ დმა „სო ხუმ მა“ გა ნა ხორ ცი ე ლა 
საკ მა ოდ რთუ ლი, მნიშ ვნე ლო ვა ნი და ამ ბი ცი უ რი პრო ექ ტი 
„გენ დე რუ ლი სა კონ სულ ტა ციო საბ ჭო ე ბი - ქალ თა რო ლის 
ამაღ ლე ბა რე გი ო ნებ ში სო ცი ა ლუ რი ცვლი ლე ბე ბის თვის“. 

პრო ექ ტი მო სა ლოდ ნელ ზე უფ რო წარ მა ტე ბუ ლი შე იქ ნა - 
ქუ თა ის ში, ოზურ გეთ სა და სე ნაკ ში გენ დე რუ ლი სა კონ სულ-
ტა ციო საბ ჭო ე ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბით ქალ თა რო ლიც ამაღ ლდა 
და  რე გი ო ნებ ში სო ცი ა ლუ რი ცვლი ლე ბე ბიც გა მოჩ ნდა. 

ნა ყო ფი ერ მა მუ შა ო ბამ გა მო იწ ვია ის, რომ ბევრ მუ ნი ცი-
პა ლი ტეტ ში გაჩ ნდა მსგავ სი საბ ჭოს შექ მნის სურ ვი ლი.

კი დევ უფ რო მე ტი, ქვეყ ნის კა ნონ მდებ ლო ბით გა ნი საზ-
ღვრა გენ დე რუ ლი საბ ჭო ე ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბა.
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„გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის შე სა ხებ“ სა ქარ თვე ლოს 

კა ნონ ში შე ტა ნილ და 2016 წლის 28 აპ რილს დამტკიცებულ 
იქნა შემ დე გი ცვლი ლე ბა:

„მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის საკ რე ბუ ლო მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში 
გენ დე რულ სა კი თხებ ზე სის ტე მუ რი და სა ქარ თვე ლოს პარ-
ლა მენ ტის მი ერ შექ მნილ გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის საბ-
ჭოს თან კო ორ დი ნი რე ბუ ლი მუ შა ო ბის უზ რუნ ველ სა ყო ფად 
ქმნის მუ ნი ცი პა ლურ გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის საბ ჭოს, 
რომ ლის შე მად გენ ლო ბა, სტა ტუ სი, ფუნ ქცი ე ბი და უფ ლე ბა-
მო სი ლე ბა გა ნი საზ ღვრე ბა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის საკ რე ბუ ლოს 
რეგ ლა მენ ტი თა და მუ ნი ცი პა ლუ რი გენ დე რუ ლი თა ნას წო-
რო ბის საბ ჭოს დე ბუ ლე ბით, რო მელ საც ამ ტკი ცებს შე სა ბა-
მი სი საკ რე ბუ ლო“. 

2016 წლის 28 აპ რილს სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტის მი-
ერ მი ღე ბუ ლი დად გე ნი ლე ბით, გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის 
შე სა ხებ კა ნონ ში შე სუ ლი ცვლი ლე ბის პა რა ლე ლუ რად შე-
ვი და ცვლი ლე ბა ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის კო-
დექ სში. 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის ბ.თ) ქვეპუნქტი: 
„მისი უფლებამოსილებისთვის მიკუთვნებული ცალკეული 
საკითხების შესასწავლად და შესაბამისი დასკვნებისა და 
რეკომენდაციების მოსამზადებლად, აგრეთვე საქართველოს 
კანონმდებლობით გათვალისწინებულ შემთხვევებში და  
დად გენილი წესით სათათბირო ორგანოების (საბჭო, კო-
მი ტეტი და სხვა) შექმნა და მათი საქმიანობის წესის გან-
საზღვრა“. 

ჩვენ რო გორ ვი წყებ დით? რას ვა კე თებ დით? რო გორ ვაღ-
წევ დით და სა ხულ ამო ცა ნებს? ვინ გვი ჭერ და მხარს? რას მი-
ვაღ წი ეთ? რა კვა ლი დავ ტო ვეთ იქ, სა დაც ვმუ შა ობ დით?

წიგ ნი ცდი ლობს, უპა სუ ხოს ამ შე კითხ ვებს. 
გი ამ ბობთ ჩვენს გან ვლილ გზა ზე, მდი დარ სამ წლი ან გა-

მოც დი ლე ბა ზე.
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ცვლი ლე ბებ ზე, რომ ლე ბიც მუ შა ო ბის და სას რულს გა მოჩ ნდა.
გავ ლე ნა ზე, რო მე ლიც სა ზო გა დო ე ბა ზე, სამ თავ რო ბო 

წრე ებ სა და მე დი ა ზე მოხ და.
ადა მი ა ნებ ზე, რომ ლე ბიც ამ ცვლი ლე ბებს უწყობ დნენ 

ხელს. 
ჩვენ ყო ველ თვის ყვე ლას ვუ ზი ა რებთ ჩვენს გა მოც დი ლე-

ბას, ვეხ მა რე ბით გზის გაკ ვალ ვა ში, რად გან ჩვენ თვის არას-
დროს ყო ფი ლა პრო ექ ტი პრო ექ ტის თვის. ჩვე ნი მი ზა ნია ბევ-
რი მხარ დამ ჭე რის მო პო ვე ბა და უკე თე სი ცხოვ რე ბის, მე ტი 
კე თილ დღე ო ბის, სა მარ თლი ა ნო ბის და თა ნას წო რო ბის დამ-
კვიდ რე ბა ჩვენს ქვე ყა ნა ში.

ამი ტო მაც გავ ხა დეთ ჩვე ნი გენ დე რუ ლი გა მოც დი ლე ბა სა-
ჯა რო. თუმ ცა მა ნამ დეც ყვე ლა ჩვე ნი აქ ტი ვო ბა თუ გა მო ცე-
მა აი სა ხე ბო და ვებ -გვერ დზე, ახ ლა ყვე ლა და ინ ტე რე სე ბულ 
ადა მი ანს, სამ თავ რო ბო თუ სა ზო გა დო ებ რივ ჯგუფს ვთა ვა-
ზობთ რე ცეპტს პრობ ლე მებ თან გამ კლა ვე ბის თვის, გზამ-
კვლევს კარ გი შე დე გე ბის მიღ წე ვის თვის - რო გორ უნ და გა-
ა კე თონ იმათ, ვინც აწი და ი წყებს მუ შა ო ბას, რა უნ და გა ით-
ვა ლის წი ნონ, რა უფ რო ეფექ ტუ რად მუ შა ობს, რას მი აქ ცი ონ 
ყუ რა დღე ბა, რა გზა გა ი ა რონ.

წარ მა ტე ბებს ვუ სურ ვებთ გენ დე რული თანასწორობის 
ყვე ლა საბ ჭოს, რო მე ლიც საქართველოს მუ ნი ცი პა ლი ტე-
ტებ ში შე იქ მნე ბა. წარ მა ტე ბებს და ბევრ სა სი კე თო შე დეგს.

ვფიქ რობთ, რომ თქვენს წი ნა შე სა ინ ტე რე სოდ წა სა კი თხი 
წიგ ნი ა.
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პროექტისშეფასება

მარინაგურბო
სა ერ თა შო რი სო ექსპერტ-შემ ფა სე ბე ლი

ფრაგმენტებიშეფასებიდან

მდგრადობა

პრო ექ ტის შე დე გად მიღ წე ულ იქ ნა მნიშ ვნე ლო ვა ნი შე დე-
გე ბი იმი სათ ვის, რომ გენ დე რუ ლი სა კონ სულ ტა ციო საბ ჭო 
გახ დეს უფ რო მდგრა დი გენ დე რუ ლი პრობ ლე მა ტი კის გათ-
ვა ლის წი ნე ბი სას ად გი ლობ რივ დო ნე ზე. ასე ვე მიღ წე ულ იქ ნა 
ცვლი ლე ბე ბი კა ნონ მდებ ლო ბა ში, გენ დე რუ ლი სა კონ სულ-
ტა ციო საბ ჭოს ქსე ლე ბის შექ მნა, სა ხელ მძღვა ნე ლო პრინ-
ცი პე ბი ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბი სათ ვის და თე მა ტუ რი 
რე კო მენ და ცი ე ბი. არ სე ბობს დი დი იმე დი, რომ გენ დე რუ ლი 
სა კონ სულ ტა ციო საბ ჭო გა ნაგ რძობს ფუნ ქცი ო ნი რე ბას სამ 
ქა ლაქ ში, რად გა ნაც მათ ექ ნე ბათ მხარ და ჭე რა ად გი ლობ რი-
ვი ხე ლი სუფ ლე ბი სა და მე რი ი სა გან. მა თი დებულე ბა დამ ტკი-
ცე ბულ იქ ნა სა მი ვე ქა ლაქ ში (2014 წელს), დაფინანსდა ერ-
თობ ლი ვი პრო ექ ტე ბი, რომ ლე ბიც ინი ცი რე ბუ ლი იყო გენ დე-
რუ ლი სა კონ სულ ტა ციო საბ ჭო ე ბის მი ერ, დამ ტკიც და ად გი-
ლობ რი ვი გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის გეგ მა. 

გენ დე რუ ლი სა კონ სულ ტა ციო საბ ჭო ე ბის წევრების 
და თა ნამ შრომ ლე ბი ს პო ტენ ცი ა ლი, რაც პრო ექ ტის ფარ-
გლებ ში გა ი ზარ და, უნ და იყოს საკ მა რი სი, რომ გაგ რძელ-
დეს სა ჭი რო ე ბა თა ანა ლი ზი, გენ დე რუ ლი და გეგ მა რე ბა 
და ბი უ ჯე ტი რე ბა, ასე ვე თა ნამ შრომ ლე ბის გა დამ ზა დე ბა. 
უნ და მოხ დეს გენ დე რულ სა კი თხებ ში მრჩე ვე ლე ბის და-
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ნიშ ვნა და და ფი ნან სე ბა 2017 წლის ბი უ ჯე ტი დან, იმი სათ-
ვის, რა თა გა უმ ჯო ბეს დეს თა ნამ შრომ ლო ბა საკ რე ბუ ლოს 
წარ მო მად გენ ლებ სა და აღ მას რუ ლე ბელ ხე ლი სუფ ლე ბას 
შო რის.  პა სუ ხის მგე ბელ პირ თა და ხე ლი სუფ ლე ბის წარ-
მო მად გე ნელ თა გა მოც დი ლე ბა (სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე-
ბის წარ მო მად გენ ლე ბი და მა სობ რი ვი ინ ფორ მა ცი ის სა-
შუ ა ლე ბე ბი) გვარ წმუ ნე ბს, რომ ასე თი თა ნამ შრომ ლო ბა 
გაგ რძელ დე ბა.  

გენ დე რუ ლი სა კონ სულ ტა ციო საბ ჭო ე ბის საქ მი ა ნო ბის 
მა ღა ლი ხა რის ხი და მა თი გავ ლე ნა გენ დე რუ ლი პრობ ლე მე-
ბის მოგ ვა რე ბა ზე ჩანს გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მიმ ღებ უმაღ ლეს 
პირ თა და სა მიზ ნე ჯგუ ფე ბის ქალ თა საქ მი ა ნო ბა ში, რაც 
იმის ნა თე ლი მა გა ლი თი ა, რომ მო დელ მა და ამ ტკი ცა თა ვი სი 
აქ ტუ ა ლო ბა სხვა დას ხვა და ინ ტე რე სე ბუ ლი მხა რის სა ჭი რო-
ე ბე ბის მი მართ. არის სურ ვი ლი, ეს მო დე ლი  გავ რცელ დეს 
სხვა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ შიც. 

გენ დე რუ ლი სა კონ სულ ტა ციო საბ ჭო ე ბის საქ მი ა ნო ბამ 
სე რი ო ზუ ლი მხარ და ჭე რა მი ი ღო სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ-
ტის გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის საბ ჭოს მხრი დან. გა მიზ ნუ-
ლია შემ დგო მი ნა ბი ჯე ბი, რომ ლე ბიც გან საზ ღვრავს, რო გორ 
უნ და გა უმ ჯო ბეს დეს კო ორ დი ნა ცია გენ დე რუ ლი თა ნას წო-
რო ბის გეგ მე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბი სას ხე ლი სუფ ლე ბის სა კა-
ნონ მდებ ლო და აღ მას რუ ლე ბელ ხე ლი სუფ ლე ბას შო რის, რა-
მაც და დე ბი თი გავ ლე ნა უნ და იქო ნი ოს ად გი ლობ რივ დო ნე ზე 
თა ნამ შრომ ლო ბი სას, გა ნამ ტკი ცოს გენ დე რუ ლი სა კონ სულ-
ტა ციო საბ ჭო ე ბის  საქ მი ა ნო ბა, ხე ლი შე უ წყოს გენ დე რუ ლი 
პრობ ლე მა ტი კის წა მო წე ვა სა და გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე-
ბის პრო ცე სის ეფექ ტუ რო ბის გაზ რდას. მი უ ხე და ვად ამი სა, 
არ სე ბუ ლი სა პი ლო ტე პრო ექ ტის შე დე გე ბის მნიშ ვნე ლო ბის 
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გათ ვა ლის წი ნე ბით, სა ქარ თვე ლოს ყვე ლა მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში 
სა სურ ვე ლია შე სა ბა მი სი ორ გა ნო ე ბის უფ რო აქ ტი უ რი მო-
ნა წი ლე ო ბა ეროვ ნულ და რე გი ო ნულ გა დაწყ ვე ტი ლე ბებ ში, 
მდგრა დი გან ვი თა რე ბის სტრა ტე გი ის შე მუ შა ვე ბა სა და გან-
ხორ ცი ე ლე ბა ში. 

გავლენა

პრო ექ ტმა  აშ კა რა გავ ლე ნა მო ახ დი ნა კა ნონ მდებ ლო ბი სა 
და პო ლი ტი კის გან ვი თა რე ბა ზე ად გი ლობ რივ დო ნე ზე, რა-
მაც შექ მნა უფ რო ხელ საყ რე ლი პი რო ბე ბი გენ დე რუ ლი სა-
კონ სულ ტა ციო საბ ჭო ე ბის  მას შტა ბე ბის გავ რცე ლე ბი სა და 
გაზ რდი სათ ვის. გარ და ამი სა, გარ კვე უ ლი შე დე გი იქ ნა მიღ-
წე უ ლი ინ სტი ტუ ცი ურ დო ნე ზე ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ-
თვე ლო ბე ბის უფ ლე ბა მო სილ პირ თა საქ მი ა ნო ბა ში და სავ-
ლეთ სა ქარ თვე ლოს სამ ქა ლაქ ში და სა შუ ა ლე ბა მის ცა მათ, 
აი ღონ მე ტი პა სუ ხის მგებ ლო ბა გენ დე რულ სა კონ სულ ტა ციო 
საბ ჭო ებ ზე, მხარი დაუჭირონ გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის 
გან ვი თა რე ბი სათ ვის გა მიზ ნუ ლ პრო ექ ტე ბს.

გა ფარ თოვ და უფ ლე ბა მო სილ პირ თა (ქა ლე ბი სა მიზ ნე 
ჯგუ ფე ბი დან) გავ ლე ნა, რომ ლე ბიც ჩარ თულ ნი არი ან ამომ-
რჩე ველ ქალ თა კლუ ბებ ში და მო ნა წი ლე ო ბენ მი ნი საგ რან-
ტო პრო ექ ტებ ში, გა ი ზარ და გენ დე რულ სა ჭი რო ე ბა თა შე ფა-
სე ბა სა და კვლე ვებ ში მო ნა წი ლე ო ბა ად გი ლობ რივ დო ნე ზე. 
ქალ თა მო ნა წი ლე ო ბა გახ და უფ რო ხილ ვა დი გენ დე რუ ლი 
სა კონ სულ ტა ციო საბ ჭო ე ბის საქ მი ა ნო ბის გამ ჭვირ ვა ლო ბის 
შე დე გად. გა ი ზარ და მა თი პა სუ ხის მგებ ლო ბის დო ნე პრობ-
ლე მე ბი სა და სა ჭი რო ე ბე ბის გან საზ ღვრის და და გეგ მვის 
პრო ცეს ში ად გი ლობ რივ დო ნე ზე.  
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პრო ექ ტმა შეც ვა ლა და მო კი დე ბუ ლე ბა ად გი ლობ რი ვ ხე-

ლი სუფ ლე ბა სა და სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბას შორის თა-
ნამ შრომ ლო ბის მი მართ, ხე ლი შე უ წყო მის გაღ რმა ვე ბას. 
ასე თი თა ნამ შრომ ლო ბა სა სარ გებ ლო აღ მოჩ ნდა ორი ვე მხა-
რის თვის უნარ -ჩვე ვე ბი სა და გა მოც დი ლე ბის გა ზი ა რე ბის 
კუ თხით.  სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ე ბი სა და სა მო ქა ლა-
ქო სა ზო გა დო ე ბის ხელ შე წყო ბით სა სურ ვე ლი იქ ნე ბა ქალ თა 
მო ნა წი ლე ო ბის გაზ რდა და გაძ ლი ე რე ბა რე გი ო ნებ ში.
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გენდერულისაკონსულტაციოსაბჭოები-

მუნიციპალურდონეზეგენდერული

პოლიტიკისინტეგრირებისმექანიზმი

ალლაგამახარია
პრო ექ ტის დი რექ ტო რი

რო გორ და ი წყო ყვე ლა ფე რი? ამ შე კითხ ვას ხში რად გვის-
ვა მენ, რო ცა მიღ წე ულ შე დე გებ ზე ვლა პა რა კობთ.

ხუ თი წლის წი ნათ, რო ცა პრო ექ ტი მხო ლოდ იდე ა ში 
გვქონ და და ვოც ნე ბობ დით იმა ზე, რომ შეგ ვძლე ბო და სი-
ტუ ა ცი ა ზე გავ ლე ნა, სიტყ ვე ბი „გენ დე რი“ და „გენ დე რუ ლი 
თა ნას წო რო ბა“ ჯე რაც რთუ ლად აღიქ მე ბო და რო გორც სამ-
თავ რო ბო სტრუქ ტუ რებ ში, ასე ვე სა ზო გა დო ე ბის ფარ თო 
წრე ებ ში.

ამა სო ბა ში სა ქარ თვე ლო წინ მი ი წევ და. ას წრებ და სამ-
ხრეთ კავ კა სი ელ მე ზობ ლებს - სომ ხეთ სა და აზერ ბა ი ჯანს, 
ერ თმა ნე თის მი ყო ლე ბით იღებ და პროგ რე სულ კა ნო ნებს - 
კა ნო ნი ოჯახ ში ძა ლა დო ბის  აღ კვე თის, ოჯახ ში ძა ლა დო ბის  
მსხვერ პლთა დაც ვი სა და დახ მა რე ბის შე სა ხებ (2006 წ.), კა-
ნო ნი გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის შე სა ხებ (2010 წ.), ან ტი დის-
კრი მი ნა ცი უ ლი კა ნო ნი (2014 წ.). მოხ და ხელ მო წე რა ისე თი 
მნიშ ვნე ლო ვა ნი სა ერ თა შო რი სო დო კუ მენ ტე ბი სა, რო გო რე-
ბი ცაა  სა ქარ თვე ლო სა და ევ რო კავ შირს შო რის  ასო ცი რე ბის 
ხელ შეკ რუ ლე ბა, ათას წლე უ ლის პროგ რა მა თა ვი სი 17 მიზ ნით, 
რის შე დე გა დაც გენ დე რუ ლი სა კი თხე ბის წა მო წე ვა სა ქარ თვე-
ლოს თვის პრი ო რი ტე ტუ ლად და მნიშ ვნე ლოვ ნად იქ ცა.

ინ სტი ტუ ცი ურ დო ნე ზე სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტთან 
შე იქ მნა გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის საბ ჭო, შე მუ შავ და 
და მი ღე ბულ იქ ნა გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის ეროვ ნუ ლი 
სა მოქ მე დო გეგ მა (2014-2016 წწ.) უმ თავ რე სი ამო ცა ნით - 
ქალ თა პო ლი ტი კუ რი მო ნა წი ლე ო ბის გაზ რდის ხელ შე წყო ბა.
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მი ღე ბუ ლი კა ნო ნე ბი სა თუ დო კუ მენ ტე ბის მი უ ხე და ვად, 

გენ დე რუ ლი პო ლი ტი კის გან ხორ ცი ე ლე ბა პრაქ ტი კუ ლად 
რთულ პრო ცე სად რჩე ბო და. ქალ თა მო ნა წი ლე ო ბა პო ლი ტი-
კუ რი გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის მი ღე ბა სა და პო ლი ტი კის ფორ მი-
რე ბა ში, უწინ დე ბუ რად დიდ დის პრო პორ ცი ა ში იყო პო ლი ტი-
კურ პრო ცე სებ ში მა მა კა ცე ბის წილ თან შე და რე ბით და ყო-
ველ წლი უ რად შე ი ნიშ ნე ბო და კლე ბის ტენ დენ ცია - ყო ვე ლი 
შემ დგო მი სა პარ ლა მენ ტო და მუ ნი ცი პა ლუ რი არ ჩევ ნე ბის 
შე დე გად მცირ დე ბო და ქალ თა მო ნა წი ლე ო ბის დო ნე. მა გა-
ლი თად, 2004 წლის სა პარ ლა მენ ტო არ ჩევ ნებ ში ქალ თა წარ-
მო მად გენ ლო ბა შე ად გენ და 17%-ს, 2008 წლის არ ჩევ ნე ბის 
შე დე გად კი - მხო ლოდ 6%-ს.

ასე ვე შე იმ ჩნე ო და ქალ თა რა ო დე ნო ბის შემ ცი რე ბა ად-
გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის ორ გა ნო ებ ში - 2002 წელს 
ქა ლე ბი 12%-ით იყ ვნენ წარ მოდ გე ნი ლე ბი, 2006 წელს – 11%-
ით, ხო ლო 2010 წელს – 10%-ით.

შექ მნილ ვი თა რე ბას ვერ ეგუ ე ბო და სა ქარ თვე ლოს ქალ-
თა სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბა, რო მე ლიც ყო ველ ღო ნეს 
ხმა რობ და იმ კა ნო ნე ბის გან სა ხორ ცი ე ლებ ლად, რომ ლე ბიც  
გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის მნიშ ვნე ლო ვან ინ სტი ტუ ცი ურ 
და სა მარ თლებ რივ ჩარ ჩო ებს უზ რუნ ველ ყოფ და.

ფონ დი „სო ხუ მი“ ყო ველ თვის აქ ტი უ რად იყო ჩარ თუ ლი 
ყვე ლა პრო ცეს ში, რო მე ლიც მხარს უჭერ და  ქარ თულ სა ზო-
გა დო ე ბა ში გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის დამ კვიდ რე ბას.

ამომ რჩე ველ ქალ თა კლუ ბე ბის, ლი დერ გო გო ნა თა სკო-
ლის, ქალ თა მხარ და ჭე რის ცენ ტრე ბის შექ მნა და გან ვი თა-
რე ბა ხელს უწყობ და ქალ თა გაძ ლი ე რე ბას, მათ მომ ზა დე ბას 
პო ლი ტი კუ რი მო ნა წი ლე ო ბი სათ ვის, სა კუ თა რი უფ ლე ბე ბი-
სათ ვის (მათ შო რის - გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბის ყვე ლა დო-
ნე ზე) მებ რძო ლი ახალ გაზ რდა ქა ლე ბის ახა ლი თა ო ბის ჩა მო-
ყა ლი ბე ბას. 

სი ტუ ა ცი ის ანა ლი ზი წარ მო ა ჩენ და, რომ ეროვ ნულ დო ნე-
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ზე გენ დე რუ ლი დის ბა ლან სის შეც ვლის თვის და სა წყის ში აუ-
ცი ლე ბე ლი იყო მი სი შეც ვლა ად გი ლობ რივ, მუ ნი ცი პა ლურ 
დო ნე ზე.

ქალ თა არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის მი ერ გა წე უ ლი 
ძა ლის ხმე ვის შე დე გად, 2014 წელს ად გი ლობ რივ არ ჩევ ნებ ზე 
მცი რე დით, მაგ რამ მა ინც გა ი ზარ და დე პუ ტატ ქალ თა რა ო-
დე ნო ბა - 10%-დან 11,6%-მდე. მაგ რამ არც ერ თი მე რი ქალ-
ბა ტო ნი არ იყო 12 თვით მმარ თველ მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში/ ქა-
ლაქ ში, ხო ლო 59 და ნიშ ნუ ლი გამ გებ ლი დან მხო ლოდ ერ თმა 
ქალ მა და ი კა ვა ეს თა ნამ დე ბო ბა.

ჩვენ მუდ მი ვად ვმსჯე ლობ დით იმ კითხ ვე ბის გარ შე მო, 
რომ ლე ბიც ქალ თა სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის წი ნა შე იდ გა 
- რა გა ვა კე თოთ? რო გორ მო ვიქ ცეთ? რო გორ შევ ცვა ლოთ 
სი ტუ ა ცია გენ დე რუ ლი კუ თხით?

სა ბო ლო ოდ, მი ღე ბულ იქ ნა გა დაწყ ვე ტი ლე ბა, გა მოგ ვე ყე-
ნე ბი ნა ად გი ლობ რივ თვით მმარ თვე ლო ბას თან თა ნამ შრომ-
ლო ბით დაგ რო ვი ლი გა მოც დი ლე ბა, ამომ რჩე ველ ქალ თა 
კლუ ბე ბის, ლი დერ გო გო ნა თა სკო ლის, ქალ თა მხარ და ჭე რის 
ცენ ტრე ბის დი დი რე სურ სი, სხვა არა სამ თავ რო ბო ორ გა-
ნი ზა ცი ებ თან, სა ქარ თვე ლოს ქალ თა გენ დე რუ ლ ქსე ლთან 
პარ ტნი ო რო ბა და დაგ ვე წყო მუ შა ო ბა ინო ვა ცი ურ ინ სტი ტუ-
ცი ურ მე ქა ნიზ მზე, რო მე ლიც უზ რუნ ველ ყოფ და გენ დე რულ 
თა ნას წო რო ბას ად გი ლობ რივ, მუ ნი ცი პა ლურ დო ნე ზე.

ასე გაჩ ნდა პი ლო ტუ რი პრო ექ ტი, რო მე ლიც მი ზან მი მარ-
თუ ლი იყო მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში ქალ თა მო ნა წი ლე ო ბის გაზ-
რდის კენ გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბის პრო ცეს ში. და სავ ლეთ 
სა ქარ თვე ლოს სამ მუ ნი ცი პა ლურ ერ თე ულ ში - ქუ თა ის ში, 
სე ნაკ სა და ოზურ გეთ ში შე იქ მნა გენ დე რუ ლი სა კონ სულ ტა-
ციო საბ ჭო ე ბი.

გენ დე რუ ლი სა კონ სულ ტა ციო საბ ჭო ე ბის შე მად გენ ლო ბა-
ში შე ვიდ ნენ: ად გი ლობ რი ვი საკ რე ბუ ლო ე ბის დე პუ ტა ტე ბი, 
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თემ თა ლი დე რე ბი, ამომ რჩე ველ ქალ თა კლუ ბე ბის, ლი დერ 
გო გო ნა თა სკო ლის, ად გი ლობ რი ვი არა სამ თავ რო ბო ორ გა-
ნი ზა ცი ე ბის წარ მო მად გენ ლე ბი, ჟურ ნა ლის ტე ბი, იძუ ლე ბით 
გა და ად გი ლე ბუ ლი ადა მი ა ნე ბი და ქა ლა ქე ბის ად გი ლობ რი ვი 
მცხოვ რებ ლე ბი. საბ ჭო გახ და პირ ვე ლი ინ სტი ტუ ცი უ რი მე-
ქა ნიზ მი გენ დე რუ ლი პრობ ლე მა ტი კის კუ თხით მუ ნი ცი პა-
ლურ დო ნე ზე.

გენ დე რუ ლი სა კონ სულ ტა ციო საბ ჭო ე ბის ძი რი თა დი ამო-
ცა ნე ბი ა:

- გენ დე რუ ლად მგრძნო ბი ა რე მუ ნი ცი პა ლუ რი პროგ რა-
მე ბის, გენ დე რუ ლი პო ლი ტი კის და ბი უ ჯე ტის ინი ცი რე ბა და 
მო ნა წი ლე ო ბა მათ შე მუ შა ვე ბა ში; 

- არ სე ბუ ლი ან მიმ დი ნა რე საქ მი ა ნო ბის მო ნი ტო რინ გი 
გენ დე რუ ლი მიდ გო მე ბის მი ხედ ვით;

- სა ზო გა დო ე ბას თან ურ თი ერ თო ბის მხარ და ჭე რა და მო-
სახ ლე ო ბის, სხვა დას ხვა სო ცი ა ლუ რი ჯგუ ფის გენ დე რუ ლი 
სა ჭი რო ე ბე ბის შე ფა სე ბა;

- რე კო მენ და ცი ე ბის შე მუ შა ვე ბა ად გი ლობ რი ვი და ეროვ-
ნუ ლი სა ხე ლი სუფ ლე ბო სტრუქ ტუ რე ბის თვის;

- ად გი ლობ რივ თვით მმარ თვე ლო ბა ში გა დაწყ ვე ტი ლე ბის 
მი ღე ბის პრო ცეს ში ქალ თა ჩარ თვის ლო ბი რე ბა. 

პრო ექ ტმა გაზა რდა წლი უ რი მუ ნი ცი პა ლუ რი  ბი უ ჯე-
ტე ბის და გეგ მა რე ბა ში სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ფარ თო 
წრე ე ბის მო ნა წი ლე ო ბა, უფ რო გამ ჭვირ ვა ლე და სა მო ქა ლა-
ქო სა ზო გა დო ე ბის თვის გა სა გე ბი გა ხა და პრო ცე სი, ხე ლი შე-
უ წყო ადა მი ა ნე ბის კენ მი მარ თუ ლი პროგ რა მე ბი სა და პრო-
ექ ტე ბის ფარ თო გან ხილ ვას. ქალ თა ხმა უფ რო ხმა მაღ ლა გა-
ის მა გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბის პრო ცეს ში და ქა ლე ბი თა ვი-
ანთ თე მებ ში უფ რო გა მოკ ვე თი ლი და შე სამ ჩნე ვი ლი დე რები 
გახ დნენ.

ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბა წარ მო ად გენს ერთ- 
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ერთ პირ ველ სტრუქ ტუ რას, რო მე ლიც უზ რუნ ველ ყოფს 
მო სახ ლე ო ბას სა ხელ მწი ფო მომ სა ხუ რე ბით - გა ნათ ლე ბა, 
ჯან დაც ვა, ტრან სპორ ტი, წყალ მო მა რა გე ბა, წყა ლა რი ნე-
ბა, ელექ ტრო მო მა რა გე ბა და უსაფ რთხო ე ბა. ის აგ რეთ ვე 
სტი მულს აძ ლევს ეკო ნო მი კის გან ვი თა რე ბას. ყო ვე ლი ვე ეს 
სა სი ცოცხ ლოდ მნიშ ვნე ლო ვა ნია გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო-
ბის მი საღ წე ვად. ამი ტო მაც გენ დე რუ ლი სა კონ სულ ტა ციო 
საბ ჭო ე ბის, რო გორც გენ დე რუ ლი ას პექ ტე ბის პირ ვე ლი ინ-
სტრუ მენ ტის, პო ტენ ცი ა ლის გან მტკი ცე ბამ გა მო იწ ვია ქალ-
თა მო ნა წი ლე ო ბის უზ რუნ ველ ყო ფა გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე-
ბის პრო ცეს ში მუ ნი ცი პა ლურ დო ნე ზე. მე ქა ნიზ მი ამუ შავ და 
და ეს მა მა კაც მა დე პუ ტა ტებ მაც აღი ა რეს:

„რო ცა სა ზო გა დო ე ბას და ვა ნა ხებთ ეფექტს 
პრაქ ტი კუ ლი მა გა ლი თე ბით, მას უკ ვე აღარ დას-
ჭირ დე ბა  მი მარ თუ ლე ბა - თვი თონ გა ა კე თებს 
არ ჩე ვანს ქა ლე ბის სა სარ გებ ლოდ.“ - ავ თან დილ 
მექ ვა ბიშ ვი ლი, ოზურ გე თის საკ რე ბუ ლოს თავ-
მჯდო მა რის მო ად გი ლე (2014 წ.).

„ქა ლე ბის გან შე მო სულ ინი ცი ა ტი ვას, რო მე ლიც 
საკ რე ბუ ლო ში კენ ჭის ყრა ზე დად გე ბა, ჩე მი ერ-
თი ხმა გა რან ტი რე ბუ ლი ექ ნე ბა.“ - ზუ რაბ აფა-
ქი ძე, სე ნა კის საკ რე ბუ ლოს წევ რი (2014 წ.)  

სხვა დას ხვა სა კი თხის გან ხილ ვა სა და და გეგ მვა ში ქალ თა 
აქ ტი ურ მა ჩარ თვამ შე საძ ლე ბე ლი გა ხა და ისე თი წი ნა და დე-
ბე ბის დას მა, რომ ლე ბიც ასა ხა ვენ არა მარ ტო ქა ლე ბის, არა-
მედ მო სახ ლე ო ბის სხვა, ად რე დის კრი მი ნი რე ბუ ლი ჯგუ ფე-
ბის სა ჭი რო ე ბებს. ხე ლი შე უ წყო ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ-
ლე ბის, ძი რი თა დად, მი სი მა მა კა ცუ რი ნა წი ლის, გენ დე რუ ლი 
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მგრძნო ბე ლო ბის ზრდას, უთა ნას წო რო ბის  ხა რის ხის შემ-
ცი რე ბას და ყუ რა დღე ბა მი აპყ რო ქა ლე ბი სა და მა მა კა ცე ბის 
კონ კრე ტულ სა ჭი რო ე ბებს. 

„გენ დე რუ ლი საბ ჭო - ეს არის კო მუ ნი კა ცია 
სხვა დას ხვა სტრუქ ტუ რის წარ მო მად გენ ლებს 
შო რის და ნა ყო ფი ე რი საქ მი ა ნო ბა. რამ დე ნი მე 
პრობ ლე მა უკ ვე გა დავ ჭე რით, აქე დან გა მომ დი-
ნა რე, ვთვლი, რომ საბ ჭოს შექ მნა აუ ცი ლე ბე ლი 
იყო“. - დი ნა რა ხუ ხუ ა, სე ნა კის საკ რე ბუ ლოს დე-
პუ ტა ტი, გენ დე რუ ლი სა კონ სულ ტა ციო საბ ჭოს 
წევ რი (2014 წ.).

მე ტად მნიშ ვნე ლო ვა ნი იყო ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე-
ბის, გან სა კუთ რე ბით  ად გი ლობ რი ვი ად მი ნის ტრა ცი ის წამ-
ყვა ნი გან ყო ფი ლე ბე ბის (და გეგ მა რე ბა, ბი უ ჯე ტი რე ბა და 
მომ სა ხუ რე ბის გა წე ვა) კვა ლი ფი კა ცი ის და პო ტენ ცი ა ლის 
გან ვი თა რე ბა გენ დე რულ სა კი თხებ ში.

ად გი ლობ რი ვი მთავ რო ბის თა ნამ შრომ ლებს უნდა აეთვი-
სებინათ ახა ლი უნა რე ბი და ცოდ ნა, შეესრულებინათ გენ-
დე რუ ლი ანა ლი ზი, რა თა კარ გად გა ე გოთ, რა ინ ფორ მა ცია 
სჭირ დე ბათ და, შე სა ბა მი სად, შე ე მუ შა ვე ბი ნათ პო ლი ტი კა, 
პროგ რა მე ბი და გეგ მუ რი ბი უ ჯე ტე ბი გენ დე რუ ლი ას პექ ტე-
ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით.  

სა მი ვე საკ რე ბუ ლოს დე პუ ტატ თა შო რის ჩა ტა რე ბუ ლი გა-
მო კითხ ვის თა ნახ მად (ი სი ნი მო ნა წი ლე ობ დნენ ტრე ნინ გებ ში 
გენ დე რულ სა კი თხებ ზე), 85%-მა მნიშ ვნე ლოვ ნად და სა ჭი-
როდ მი იჩ ნია მი ღე ბუ ლი ცოდ ნა. ტრე ნინ გებ მა არა მარ ტო 
და მა ტე ბი თი ცოდ ნა მის ცა მათ, არა მედ კვლე ვის ჩა ტა რე ბის 
უნა რიც, და ეხ მა რა იმის გარ კვე ვა ში, რა არის გენ დე რუ ლი 
ბი უ ჯე ტი, რო გორ და წე რონ საპ რო ექ ტო წი ნა და დე ბა.
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„2015 წლის ბი უ ჯეტ ში ჩავ სვით გენ დე რუ ლი სა-
კონ სულ ტა ციო საბ ჭოს კვლე ვე ბის შე დე გად გა-
მოვ ლე ნი ლი მუხ ლე ბი. სამ წუ ხა როდ, ჩვენ არ 
გვაქვს ისე თი უხ ვი ბი უ ჯე ტი, რომ ყვე ლა გა მოკ-
ვე თი ლი სა ჭი რო ე ბა და ი ტი ოს, მაგ რამ მო მა ვალ 
წელს გვაქვს პრი ო რი ტე ტე ბი, რი სი გათ ვა ლის-
წი ნე ბაც აუ ცი ლებ ლად მოხ დე ბა. გაგ რძელ დე ბა 
თა ნამ შრომ ლო ბა აღ მას რუ ლე ბელ ხე ლი სუფ ლე-
ბას თან და გენ დე რუ ლი სა კონ სულ ტა ციო საბ ჭო-
დან შე მო სუ ლი ყვე ლა წი ნა და დე ბა გა ა ნა ლიზ დე-
ბა. მე ტი ინ ფორ მა ცი ით და სა ზო გა დო ე ბას თან 
აქ ტი უ რი თა ნამ შრომ ლო ბით ყვე ლა სა ჭირ ბო-
რო ტო სა კი თხი  ასახ ვას ჰპო ვებს ბი უ ჯეტ ში - ქა-
ლა ქის მთა ვარ სა ფი ნან სო დო კუ მენ ტში“. - ირ მა 
პეტ რი აშ ვი ლი, ქუ თა ი სის საკ რე ბუ ლოს დე პუ ტა-
ტი, გენ დე რუ ლი სა კონ სულ ტა ციო საბ ჭოს თავ-
მჯდო მა რე (2015 წ.).
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ადგილობრივპოლიტიკაშიგენდერული

მიდგომებისდანერგვისპერსპექტივა

ალლაგამახარია
პრო ექ ტის დი რექ ტო რი

2013 წლის 1 სექ ტემ ბრი დან ფონ დმა „სო ხუმ მა“ და ი წყო 
მუ შა ო ბა პრო ექ ტზე „გენ დე რუ ლი სა კონ სულ ტა ციო საბ ჭო-
ე ბი - ქალ თა რო ლის ამაღ ლე ბა რე გი ო ნებ ში სო ცი ა ლუ რი 
ცვლი ლე ბე ბის თვის“.

ეს არის პი ლო ტუ რი პრო ექ ტი, რო მე ლიც მი მარ თუ ლია 
გენ დე რუ ლი ინ სტი ტუ ცი უ რი მე ქა ნიზ მის შე მუ შა ვე ბის კენ 
მუ ნი ცი პა ლურ დო ნე ზე.

პრო ექ ტის მხარ დამ ჭე რია UN Women გა ე როს ქალ თა ორ-
გა ნი ზა ცი ის გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის ფონ დი (ნი უ -ი ორ-
კი) სა ქარ თვე ლო ში UNW-ის ოფი სის კო ორ დი ნა ცი ით.

პრო ექ ტის ძი რი თა დი მი ზა ნია ად გი ლობ რივ ორ გა ნო ებ ში 
ქალ თა მო ნა წი ლე ო ბის გა ფარ თო ე ბა და გეგ მვა სა და გა დაწყ-
ვე ტი ლე ბის მი ღე ბა ში და სავ ლეთ სა ქარ თვე ლოს სამ ქა ლაქ ში, 
რაც ხორ ცი ელ დე ბა 5 სტრა ტე გი ის მი ხედ ვით:

პირ ვე ლი სტრა ტე გი ა: ქალ თა მო ნა წი ლე ო ბის გაზ რდა გა-
დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბის პრო ცეს ში მუ ნი ცი პა ლურ დო ნე ზე 
და გენ დე რუ ლი ას პექ ტე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბა ად გი ლობ რი ვი 
თვით მმარ თვე ლო ბის სტრა ტე გი ა სა და პროგ რა მებ ში ქუ თა-
ი სის, სე ნა კის და ოზურ გე თის ად გი ლობ რივ საკ რე ბუ ლო ებ-
თან გენ დე რუ ლი სა კონ სულ ტა ციო საბ ჭო ე ბის შექ მნით

მე ო რე სტრა ტე გი ა: ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბის და სა-
ზო გა დო ე ბის ცნო ბი ე რე ბის ამაღ ლე ბა გენ დე რუ ლი თა ნას წო-
რო ბის და ად გი ლობ რივ დო ნე ზე გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბის 
პრო ცეს ში სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის მო ნა წი ლე ო ბის მნიშ-
ვნე ლო ბის კუ თხით
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მე სა მე სტრა ტე გი ა: გენ დე რუ ლი ბი უ ჯე ტის წა მო წე ვა ბი-

უ ჯე ტის გენ დე რუ ლი ანა ლი ზის სა ხელ მძღვა ნე ლოს უზ რუნ-
ველ ყო ფი თა და სწავ ლე ბით

მე ო თხე სტრა ტე გი ა: გენ დე რუ ლი სა კონ სულ ტა ციო საბ-
ჭო ე ბის ქსე ლის სა ხე ლით კა ნონ მდებ ლო ბა ში გენ დე რულ სა-
კი თხებ ზე ინი ცი ა ტი ვე ბის შე ტა ნის ად ვო კა ტი რე ბა და ლო ბი-
რე ბა.

მე ხუ თე სტრა ტე გი ა: დევ ნილ ქალ თა და ეთ ნი კუ რი უმ ცი-
რე სო ბის წარ მო მად გე ნელ თა პო ტენ ცი ა ლის გან მტკი ცე ბა და 
მა თი მო ნა წი ლე ო ბის გაზ რდა ად გი ლობ რივ პრო ცე სებ ში

შე მუ შა ვე ბუ ლი 5 სტრა ტე გი ის გან ხორ ცი ე ლე ბი სათ ვის 
და სა ხუ ლი იქ ნა მოკ ლე ვა დი ა ნი და სა შუ ა ლო ვა დი ა ნი კონ კრე-
ტუ ლი მიზ ნე ბი: 

1. სამ ქა ლაქ ში (ქუ თა ი სი, სე ნა კი, ოზურ გე თი) შექ მნილ-
მა გენ დე რულ მა სა კონ სულ ტა ციო საბ ჭო ებ მა წა მოს წი ეს 
გენ დე რუ ლი კომ პო ნენ ტე ბი ად გი ლობ რივ ბი უ ჯე ტებ სა და 
პროგ რა მე ბის და გეგ მვა ში.

და სა ხუ ლი მიზ ნის მიღ წე ვის თვის და ი გეგ მა აქ ტი ვო ბე ბის 
კომ პლექ სი. უპირ ვე ლე სად, ად გი ლობ რივ მუ ნი ცი პა ლი ტე-
ტებ ში ოფი ცი ა ლურ დო ნე ზე უნ და დაგ ვე ფიქ სი რე ბი ნა ჩვე ნი 
სურ ვი ლი, მიგ ვეღ წია და სა ხუ ლის თვის, ხო ლო ად გი ლობ რივ 
მთავ რო ბას - არა მარ ტო ჩვენ თან თა ნამ შრომ ლო ბის სურ ვი-
ლი, არა მედ ხელ შე წყო ბა გენ დე რუ ლი სა კი თხე ბის წა მო წე ვა-
ში თა ვი ანთ პო ლი ტი კა შიც, პროგ რა მებ შიც და ბი უ ჯეტ შიც.

ჩვენს წი ნა შე იდ გა თა ნამ შრომ ლო ბის მე მო რან დუ მის 
ხელ მო წე რის ამო ცა ნა, რომ დაგ ვერ წმუ ნე ბი ნა ხე ლი სუფ ლე-
ბა სწო რედ გენ დე რუ ლი კუ თხით თა ნამ შრომ ლო ბის აუ ცი-
ლებ ლო ბა ში.

ვით ვა ლის წი ნებ დით ამ ქა ლა ქე ბის ად გი ლობ რივ ხე ლი-
სუფ ლე ბას თან მუ შა ო ბის დიდ გა მოც დი ლე ბას, ქალ თა აქ ტი-
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ურ რე სურსს, თა ნამ შრომ ლო ბის პრაქ ტი კას სხვა სა კი თხებ-
ში, მაგ., ძა ლა დო ბის პრე ვენ ცი ის და ძა ლა დო ბის მსხვერ-
პლთა დახ მა რე ბის მხრივ, ამი ტო მაც დიდ წი ნა აღ მდე გო ბებს 
არ ვე ლო დით და არც ყო ფი ლა.

ჩვენ მი ერ შე მუ შა ვე ბუ ლი მე მო რან დუ მის პრო ექ ტი დე ტა-
ლუ რად იქ ნა გან ხი ლუ ლი სა მი ვე საკ რე ბუ ლოს იუ რი დი უ ლი 
სამ სა ხუ რე ბის, კო მი სი ე ბის, ბი უ როს მი ერ. ყვე ლა ფე რი დად-
გე ნი ლი წე სე ბის მი ხედ ვით მიმ დი ნა რე ობ და. რა საკ ვირ ვე-
ლი ა, ჩვენ ჩა ვა ტა რეთ რამ დე ნი მე სა ინ ფორ მა ციო შეხ ვედ რა 
საკ რე ბუ ლოს თავ მჯდო მა რე ებ თან, დე პუ ტატ ქა ლებ თან და 
მა მა კაც დე პუ ტა ტებ თან, რო მელ თაც პროგ რე სულ, აქ ტი ურ 
ადა მი ა ნე ბად მი ვიჩ ნევ დით.

სა ბო ლო ოდ, დათ ქმულ დროს ხე ლი მო ე წე რა 3 მე მო რან-
დუმს სამ ქა ლაქ ში - ქუ თა ის ში, სე ნაკ სა და ოზურ გეთ ში.

პრო ცესს სა ზე ი მო, ოფი ცი ა ლუ რი ხა სი ა თი ჰქონ და, ეს-
წრე ბოდ ნენ აღ მას რუ ლე ბე ლი ხე ლი სუფ ლე ბის და საკ რე ბუ-
ლოს ხელ მძღვა ნე ლე ბი, ჟურ ნა ლის ტე ბი, სა მო ქა ლა ქო სა ზო-
გა დო ე ბის წარ მო მად გენ ლე ბი.

ამის შემ დეგ და ი წყო სა პა სუ ხის მგებ ლო ეტა პი - წევ რე-
ბის შერ ჩე ვა გენ დე რუ ლი სა კონ სულ ტა ციო საბ ჭო ე ბის თვის. 
პრო ექ ტის თა ნახ მად, საბ ჭო ში 5 დე პუ ტა ტი და სა მო ქა ლა ქო 
სა ზო გა დო ე ბის 10 წარ მო მად გე ნე ლი უნ და შე სუ ლი ყო - მათ 
შო რის არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბი დან, ამომ რჩე ველ 
ქალ თა კლუ ბე ბი დან, ახალ გაზ რდა ლი დერ თა სკო ლი დან, სა-
მო ქა ლა ქო აქ ტი ვის ტე ბი, ჟურ ნა ლის ტე ბი.

ჩვენ მი ერ წი ნას წარ შედ გე ნი ლი ან კე ტა იყო მთა ვარი არ-
გუ მენ ტი, ესა თუ ის ადა მი ა ნი შე სუ ლი ყო თუ არა გენ დე რულ 
სა კონ სულ ტა ციო საბ ჭო ში. საპ რო ექ ტო გუნ დი დან შე იქ მნა 
კო მი სი ა, რო მე ლიც გულ დასმით გა ნი ხი ლავ და ყვე ლა მა-
სა ლას და ამ ტკი ცებ და კან დი და ტებს საბ ჭოს წევ რე ბად. ამ 
შერ ჩე ვა ზე იყო და მო კი დე ბუ ლი ჩვე ნი პრო ექ ტის ბე დი, მი სი 
წარ მა ტე ბა, ან - პი რი ქით - ჩა ვარ დნა.
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პირ ველ სხდო მა ზე გენ დე რულ სა კონ სულ ტა ციო საბ ჭო-

ებს გან სა ხილ ვე ლად წა რედ გი ნათ „გენ დე რუ ლი სა კონ სულ-
ტა ციო საბ ჭო ე ბის დე ბუ ლე ბა“, ამას მოჰ ყვა თავ მჯდო მა რი სა 
და მო ად გი ლის არ ჩე ვა.

თუმ ცა დე ბუ ლე ბა ყვე ლას თვის ერ თი იყო შე მუ შა ვე ბუ ლი, 
თი თო ე უ ლი საბ ჭო მას თა ვი სე ბუ რად მი უდ გა და შეს წო რე ბე-
ბი, ცვლი ლე ბე ბი  და და მა ტე ბე ბი შე ი ტა ნა.

რო დე საც გენ დე რუ ლი სა კონ სულ ტა ციო საბ ჭო ე ბის ჩა-
მო ყა ლი ბე ბა დას რულ და, მა შინ ვე და ი წყო სა გან მა ნათ ლებ-
ლო პრო ცე სი. შე დე გად, საბ ჭოს წევ რებ მა გა ი ა რეს სწავ ლე ბა 
შემ დეგ სა კი თხებ ზე:

−	 გენ დე რი სა და გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის მნიშ ვნე-
ლო ბა, სა მარ თლებ რი ვი ვალ დე ბუ ლე ბე ბი ეროვ ნუ ლი კა ნონ-
მდებ ლო ბის ფარ გლებ ში;

−	 ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის სა ზო გა დო ებ რი ვი 
მო ვა ლე ო ბე ბი და სო ცი ა ლუ რი პა სუ ხის მგებ ლო ბა, მნიშ ვნე-
ლო ვა ნი სა კი თხე ბის ად ვო კა ტი რე ბა;

−	 პრო ექ ტის წე რის და მარ თვის უნარ -ჩვე ვე ბი, მო ნი ტო-
რინ გი და შე ფა სე ბა;

−	 ბი უ ჯე ტის გენ დე რუ ლი  ანა ლი ზი.
ყვე ლა სა კი თხი ყუ რად სა ღე ბი და აქ ტუ ა ლუ რი იყო. დე პუ-

ტატ თა უმ რავ ლე სო ბას მა ნამ დე არც ჰქო ნია შე ხე ბა მათ თან, 
მაგ რამ გან ვლი ლი კურ სის შემ დეგ სხვაგ ვა რად შე ხე დეს ბევრ 
სა კითხს, გენ დე რუ ლად უფ რო მგრძნო ბი ა რე ნი გახ დნენ და ეს 
და ეხ მა რა მათ პრო ფე სი ულ და სა ზო გა დო ებ რივ საქ მი ა ნო ბა ში.

2. პრო ექ ტის მნიშ ვნე ლო ვა ნი სტრა ტე გია იყო სა მო ქა ლა-
ქო სა ზო გა დო ე ბის მო ნა წი ლე ო ბა გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბა-
ში ად გი ლობ რივ დო ნე ზე და მი სი ცნო ბი ე რე ბის ამაღ ლე ბა.

ამის თვის აქ ტი უ რად მუ შა ობ დნენ ამომ რჩე ველ ქალ თა 
კლუ ბე ბი. ისი ნი ყო ველ მე ო რე თვეს იკ რი ბე ბოდ ნენ, იხი ლავ-
დნენ სი ტუ ა ცი ას თა ვი ანთ ქა ლა ქებ ში, მსჯე ლობ დნენ სა ჭირ-
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კე თილ დღე ო ბას და რო მელ თა მოგ ვა რე ბაც შე საძ ლე ბე ლია 
ად გი ლობ რი ვი სა ხე ლი სუფ ლე ბო სტრუქ ტუ რე ბის მეშ ვე ო-
ბით.

კლუ ბე ბის დღის წეს რიგ ში იყო ერ თმა ნე თის გან სრუ ლი ად 
გან სხვა ვე ბუ ლი სა კი თხე ბი - გზებ ზე მოს წავ ლე ე ბის უსაფ-
რთხო ე ბა თუ მარ ტო ხე ლა ქა ლის თვის სო ცი ა ლუ რი შემ წე ო-
ბის მოხ სნა, უპატ რო ნო ძაღ ლე ბის სიმ რავ ლე, და სას ვე ნე ბე-
ლი ზო ნის უქონ ლო ბა რო მე ლი მე ქუ ჩა ზე ან ეზო ში, სა თა მა-
შო ე ბის სიმ ცი რე სა ბავ შვო ბაღ ში, ქუ ჩის ცუ დი გა ნა თე ბა და 
მრა ვა ლი სხვა.

ამომ რჩე ველ ქალ თა კლუ ბებ ზე გა ნი ხი ლე ბო და გენ დე-
რუ ლი სა კონ სულ ტა ციო საბ ჭო ე ბის ყვე ლა აქ ტი ვო ბა, მა თი 
რე კო მენ და ცი ე ბი კვლე ვე ბის ჩა ტა რე ბის შემ დეგ, შე მუ შა-
ვე ბუ ლი წი ნა და დე ბე ბი ახა ლი ბი უ ჯე ტის შედ გე ნის თვის და 
სხვა. კლუ ბის სხდო მებ ზე იწ ვევ დნენ გენ დე რუ ლი სა კონ-
სულ ტა ციო საბ ჭო ს წევ რებს, მე რი ის, საკ რე ბუ ლო სა თუ 
გამ გე ო ბის სპე ცი ა ლის ტებს, რომ ლე ბიც კლუ ბის წევ რებს 
განუმარტავდნენ მათ თვის სა ინ ტე რე სო სა კი თხებ ს.

სის ტე მა ტუ რად ხდე ბო და მო საზ რე ბე ბის და ინ ფორ მა ცი-
ის გაც ვლა, იზ რდე ბო და სა ხე ლი სუფ ლე ბო სტრუქ ტუ რე ბის 
და სა ზო გა დო ე ბის ცნო ბი ე რე ბა. ამ გვა რად, მიმ დი ნა რე ობ და  
სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ჩარ თვა მუ ნი ცი პა ლუ რი პროგ-
რა მე ბის და პო ლი ტი კის შე მუ შა ვე ბის პრო ცეს ში და მა თი მო-
ნა წი ლე ო ბის უზ რუნ ველ ყო ფა გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბის 
პრო ცეს ში.

ამას გარ და, სის ტე მა ტუ რად იმარ თე ბო და სა ინ ფორ მა-
ციო შეხ ვედ რე ბი სა ზო გა დო ე ბის სხვა დას ხვა ჯგუფ თან, ქა-
ლებ თან, დევ ნი ლებ თან, ეთ ნი კურ ჯგუ ფებ თან, სტუ დენ ტებ-
თან და ახალ გაზ რდებ თან, შეზ ღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბე ბის 
მქო ნე ადა მი ა ნებ თან და მარ ტო ხე ლა დე დებ თან, პე და გო გებ-
თან, ინ ტე ლი გენ ცი ას თან.
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ამ გზით არა მარ ტო ვრცელ დე ბო და ინ ფორ მა ცია გენ დე-

რუ ლი სა კონ სულ ტა ციო საბ ჭო ე ბის შე სა ხებ, არა მედ ეწყო ბო-
და შეხ ვედ რე ბი საბ ჭოს წევ რებ თან - საკ რე ბუ ლოს დე პუ ტა-
ტებ თან. სა ზო გა დო ე ბის გან წა მო სუ ლი სა კი თხე ბის ნა წი ლი, 
შემ დგო მი ად ვო კა ტი რე ბის თვის, გა და დი ო და ამომ რჩე ველ 
ქალ თა კლუ ბებ ზე, ნა წი ლი პირ და პირ მი დი ო და შემ სრუ ლებ-
ლებ თან, დანარჩენი ნა წი ლი კი - იუ რის ტებ თან, რომ ლე ბიც 
ასე ვე აქ ტი უ რად იყ ვნენ ჩარ თულ ნი სა მუ შაო პრო ცეს ში.

იუ რის ტე ბი ყო ველ თვი უ რად ხვდე ბოდ ნენ მო სახ ლე ო ბის 
სხვა დას ხვა ჯგუფს, ინ ფორ მა ცი ას აწ ვდიდ ნენ იმის თა ო ბა-
ზე, რომ მათ მი ერ დას მუ ლი სა კი თხე ბის გა დაჭ რა  შე საძ ლე-
ბე ლია სა მარ თლებ რი ვი, კა ნო ნი ე რი გზით. ეხ მა რე ბოდ ნენ 
წე რი ლე ბის,  გან ცხა დე ბე ბის,  მი მარ თვე ბის და სხვა დო კუ-
მენ ტე ბის წე რა ში. სა კი თხე ბი გაჰ ქონ დათ  გენ დე რუ ლი სა-
კონ სულ ტა ციო საბ ჭო ე ბის სხდო მა ზე, ად გი ლობ რივ სამ სა-
ხუ რებ ში.

ჩვენ გვეს მო და, რომ რაც არ უნ და ბევ რი შეხ ვედ რის 
ორ გა ნი ზე ბა მოგ ვე ხერ ხე ბი ნა, მა ინც ვერ მო ვი ცავ დით მო-
სახ ლე ო ბის ფარ თო წრე ებს. ამი ტო მაც პრო ცეს ში ჩავ რთეთ 
ჟურ ნა ლის ტე ბი ყვე ლა სა შუ ა ლე ბი დან - ტე ლე ვი ზი ი დან, რა-
დი ო დან, ბეჭ დუ რი მე დი ი დან, აგ რეთ ვე ინ ტერ ნეტ გა მო ცე მე-
ბი და სო ცი ა ლუ რი ქსე ლე ბი.

ყო ველ გენ დე რულ სა კონ სულ ტა ციო საბ ჭო ში მუ შა ობ და 
ერ თი ჟურ ნა ლის ტი, რო გორც საბ ჭოს წევ რი. ორ თვე ში ერ-
თხელ ყვე ლა ქა ლაქ ში ეწყო ბო და შეხ ვედ რე ბი ჟურ ნა ლის ტებ-
თან. ოზურ გეთ სა და ქუ თა ის ში შეხ ვედ რე ბი ხში რად იმარ თე-
ბო და გენ დე რის მე დია ცენ ტრში. ამ გვა რად, ჟურ ნა ლის ტე ბი 
ყო ველ თვის საქ მის კურ სში იმ ყო ფე ბოდ ნენ, მათ თან მე გობ-
რუ ლი ურ თი ერ თო ბე ბი დამ ყარ და. მათ მი ე ცათ სტი მუ ლი,  
გენ დე რულ თე მებ ზე და ე წე რათ რაც შე იძ ლე ბა მე ტი სტა ტი ა, 
მო ემ ზა დე ბი ნათ მე ტი რა დიო და სა ტე ლე ვი ზიო სი უ ჟე ტი და 
გა და ცე მა. ყო ვე ლი ვე ეს გა და ი ცე მო და ად გი ლობ რივ და ცენ-
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ტრა ლურ სა ტე ლე ვი ზიო და რა დი ო არ ხებ ზე, იბეჭ დე ბო და 
ჟურ ნალ -გა ზე თებ ში, ინ ტერ ნეტ წყა რო ებ ში. 

ამას გარ და, ჩვენ შევ ქმე ნით ვებ -გვერ დი www.gac.
fsokhumi.ge და ფე ის ბუქ -გვერ დი, სა დაც სამ ენა ზე იყო გან-
თავ სე ბუ ლი  ინ ფორ მა ცია ყვე ლა ფერ ზე, რაც ხდე ბო და, შე-
დე გე ბი და მიღ წე ვე ბი, სა ტე ლე ვი ზიო გა და ცე მე ბი და რა დი ო-
გა და ცე მე ბი, პუბ ლი კა ცი ე ბი. ინ ტე რე სი დი დი იყო, ინ ფორ მა-
ცი ას ეც ნო ბოდ ნენ მომ ხმა რებ ლე ბი 100-ზე მე ტი ქვეყ ნი დან. 

წე ლი წად ში ერ თხელ, რო გორც შე მა ჯა მე ბე ლი დო კუ მენ-
ტი, გა მო დი ო და ჟურ ნა ლი „გენ დე რუ ლი სა კონ სულ ტა ციო 
საბ ჭო ე ბი“, მას ში წარ მოდ გე ნი ლი იყო წლის მან ძილ ზე გა წე-
უ ლი მუ შა ო ბა, ჩვე ნი წარ მა ტე ბე ბი და მიღ წე ვე ბი, სიძ ნე ლე ე-
ბი და ჩვენს წი ნა შე მდგა რი გა მოწ ვე ვე ბი.

3.  ჩვე ნი მუ შა ო ბის ერ თ-ერ თი მწვერ ვა ლია მუ ნი ცი პა-
ლი ტე ტის გენ დე რუ ლი ბი უ ჯე ტი. ხში რად გვე უბ ნე ბი ან, რომ 
ყვე ლა ბი უ ჯე ტი ისე დაც გენ დე რუ ლი ა, რად გან ორი ენ ტი რე-
ბუ ლია მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მთელ მო სახ ლე ო ბა ზე. შე იძ ლე ბა 
ასეც ით ქვას, მაგ რამ ანა ლი ზის გა კე თე ბა და იმის ჩვე ნე ბა, 
რამ დე ნია ბი უ ჯეტ ში გენ დე რუ ლი კომ პო ნენ ტი და რამ დე ნად 
პა სუ ხობს სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტებს, ამის თქმა არა ვის 
შე ეძ ლო.

ფონ დმა „სო ხუმ მა“ შე ი მუ შა ვა ბი უ ჯე ტის გენ დე რუ ლი 
მგრძნო ბე ლო ბის ანა ლი ზის მე თო დო ლო გია და ჩა ა ტა რა ორი 
ანა ლი ზი - 2014 და 2016 წლებ ში. ორი ვე გან თავ სე ბუ ლია 
ჩვენს სა იტ ებზე www.fsokhumi.ge და www. gac.fsokhumi.ge.

შე იძ ლე ბა მა თი წა კითხ ვა და შე და რე ბა. დღეს უკ ვე შე-
იძ ლე ბა ით ქვას, რომ სუ რა თი შე იც ვა ლა. და თუმ ცა ყვე ლა 
ქა ლა ქის (ქუ თა ი სი, ოზურ გე თი, სე ნა კი) ბი უ ჯეტ ში არ ჩა წე-
რი ლა მუხ ლე ბი მი ნიშ ნე ბით „გენ დე რუ ლი“, ბევ რმა პროგ რა-
მამ და მუხ ლმა ეს დატ ვირ თვა შე ი ძი ნა და ჯამ ში გაზ რდი ლია 
2015 და 2014 წლებ თან შე და რე ბით.
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ამ შე დე გის მი საღ წე ვად უზარ მა ზა რი სა მუ შა ოა გა წე უ ლი 

მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის მო სახ ლე ო ბის სა ჭი რო ე ბე ბის შეს წავ-
ლი სათ ვის, შერ ჩე უ ლია და გა ა ნა ლი ზე ბუ ლია ყვე ლა რე კო-
მენ და ცი ა, შედ გე ნი ლია წი ნა და დე ბა თა ნუს ხა აღ მას რუ ლე-
ბელ ხე ლი სუფ ლე ბას თან ერ თობ ლი ვი საქ მი ა ნო ბის თვის. 

სა გან მა ნათ ლებ ლო პრო ექ ტე ბის და  გენ დე რუ ლი სა ჭი-
რო ე ბე ბის კუ თხით მო სახ ლე ო ბის გა მო კითხ ვის  შე დე გად 
ჩნდე ბო და ახა ლი პრო ექ ტე ბის იდე ე ბი.

სულ და ფი ნან სდა 20 პრო ექ ტი, ძი რი თა დად, ფონ დი „სო-
ხუ მის“ თა ნა და ფი ნან სე ბით, მაგ რამ ამას თა ნა ვე ოზურ გეთ ში 
4 პრო ექ ტი სრუ ლად, 100%-ით და ა ფი ნან სა ად გი ლობ რივ მა 
თვით მმარ თვე ლო ბამ. პრო ექ ტებს დი დი მნიშ ვნე ლო ბა ჰქონ-
და გენ დე რუ ლი მგრძნო ბე ლო ბის გან ვი თა რე ბი სა და სა ზო-
გა დო ე ბა ში გენ დე რის არ სის გარ კვე ვი სათ ვის. ამან კი დევ 
უფ რო გა აძ ლი ე რა თვით საბ ჭოს წევ რე ბი, რად გან სწო რედ 
ისი ნი იყ ვნენ საპ რო ექ ტო იდე ე ბის ძი რი თა დი შემ სრუ ლებ-
ლე ბი. ინ ფორ მა ცია გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის მნიშ ვნე ლო-
ბა ზე, ადა მი ა ნე ბის ცხოვ რე ბის უკე თე სო ბის კენ შეც ვლა ზე 
მის წვდა მო სახ ლე ო ბის დიდ ნა წილს, ახალ გაზ რდო ბის ფარ-
თო წრეს, ქა ლებს, მა მა კა ცებს.

4.  სა ინ ტე რე სო და ნა ყო ფი ე რი იყო მუ შა ო ბა გენ დე რუ ლი 
სა კონ სულ ტა ციო საბ ჭო ე ბის ქსე ლის ორ გა ნი ზე ბის კუ თხით. 
პირ ვე ლი, რაც გა კეთ და, ეს იყო შეხ ვედ რა პარ ლა მენ ტის 
გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის საბ ჭოს თან. პარ ლა მენ ტის ვი-
ცე- სპი კე რი გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის საბ ჭოს თავ მჯდო-
მა რე ა. შეხ ვედ რებ ზე, რომ ლე ბიც კე თილ გან წყო ბილ და და-
ინ ტე რე სე ბულ ვი თა რე ბა ში იმარ თე ბო და, ჩვენ ვაც ნობ დით 
ინ ფორ მა ცი ას  გენ დე რუ ლი სა კონ სულ ტა ციო საბ ჭო ე ბის მუ-
შა ო ბის შე სა ხებ. 

2014 წლის 13 ნო ემ ბერს სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტში გა-
ი მარ თა ქუ თა ი სის, ოზურ გე თის და სე ნა კის გენ დე რუ ლი სა-
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ვედ რა პარ ლა მენ ტის გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის საბ ჭოს 
წევრებ თან.

წარ მოდ გე ნი ლი იყო საბ ჭო ე ბის მუ შა ო ბის შე დე გე ბი, გა-
მო იკ ვე თა სა კი თხე ბი, რო მელ თა გა და საწყ ვე ტად მნიშ ვნე-
ლო ვა ნია სა პარ ლა მენ ტო საბ ჭოს თან თა ნამ შრომ ლო ბა და 
ერ თობ ლი ვი სტრა ტე გი ის და სახ ვა. 

პარ ლა მენ ტის ვი ცე- სპი კერ მა მა ნა ნა კო ბა ხი ძემ გა ნა ცხა-
და, რომ სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტში პირ ვე ლად ჩა ტარ და 
ამ მას შტა ბის შეხ ვედ რა საკ რე ბუ ლოს წევ რებ თან და ეს პრე-
ცე დენ ტი ძა ლი ან მნიშ ვნე ლო ვა ნი ა.

„გენ დე რუ ლი პო ლი ტი კის შე მუ შა ვე ბა და ბი უ ჯე ტის გენ-
დე რუ ლი ანა ლი ზი“, - ასე თი იყო ქსე ლუ რი შეხ ვედ რის თე მა, 
რო მე ლიც ქუ თა ი სის, სე ნა კი სა და ოზურ გე თის მუ ნი ცი პა ლი-
ტე ტე ბის საკ რე ბუ ლო ებ თან არ სე ბუ ლი გენ დე რუ ლი სა კონ-
სულ ტა ციო საბ ჭო ე ბის წევ რე ბის თვის ჩა ა ტა რა ფონ დმა „სო-
ხუმ მა“ 2014 წლის 19-20 სექ ტემ ბერს.  

შეხ ვედ რა ზე იყო ბევ რი ინ ფორ მა ცი ა, გა მოც დი ლე ბის გა-
ზი ა რე ბა, სა ინ ტე რე სო დის კუ სი ე ბი. მო ნა წი ლე ე ბი ორი ენ ტი-
რე ბუ ლი იყ ვნენ, რა თა მაქ სი მა ლუ რი შე დე გი მი ე ღოთ. 

„გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის მი მარ თუ ლე ბით ად გი ლობ-
რივ მა სამ თავ რო ბო სტრუქ ტუ რებ მა მკა ფი ოდ უნ და და ა-
ფიქ სი რონ პო ზი ცია და მი ი ღონ კონ კრე ტუ ლი ზო მე ბი მი სი 
მიღ წე ვის თვის“, - აღი ნიშ ნა შეხ ვედ რა ზე.

პრაქ ტი კულ მა სა ვარ ჯი შო ებ მა მო ნა წი ლე ე ბის თვის კი დევ 
უფ რო ნა თე ლი გა ხა და ჩა სა ტა რე ბე ლი სა მუ შა ო ე ბის აუ ცი-
ლებ ლო ბა. მათ გა წე რეს რე გი ო ნებ ში გენ დე რუ ლი პო ლი ტი-
კის სა მოქ მე დო გეგ მის სა მუ შაო ვა რი ან ტი და შე ი მუ შა ვეს 
კონ კრე ტუ ლი წი ნა და დე ბე ბი ად გი ლობ რივ ბი უ ჯე ტებ ში გენ-
დე რუ ლი პრი ო რი ტე ტე ბის ჩარ თვის  კუ თხით.
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2015 წლის 30 ივ ნისს ბა თუმ ში, სას ტუმ რო „ლე გას ში“ გა-

ფორ მდა გენ დე რუ ლი სა კონ სულ ტა ციო საბ ჭო ე ბის ქსე ლის 
მე მო რან დუ მი. მას ში ფონ დი „სო ხუ მის“ ძა ლის ხმე ვით, შე-
ვიდ ნენ  ქუ თა ი სის, ოზურ გე თის და სე ნა კის გენ დე რუ ლი სა-
კონ სულ ტა ციო საბ ჭო ე ბი.

სა გუ ლის ხმო იყო ყვე ლა ქა ლა ქის თვით მმარ თვე ლო ბის 
წარ მო მად გენ ლე ბის მო ნა წი ლე ო ბა, რო გორც ამ ინ სტი ტუ-
ტის მი მართ ნდო ბის გა მო ხა ტუ ლე ბის დე მონ სტრი რე ბა. 

ეს გან წყო ბა კარ გად გა მო ხა ტეს ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ-
ლე ბის წარ მო მად გენ ლებ მა, რომ ლე ბიც ამა ვე დროს გენ დე-
რუ ლი სა კონ სულ ტა ციო საბ ჭოს წევ რე ბი არი ან: „ჩვენ წარ-
მო ვად გენთ რო გორც გენ დე რულ საბ ჭოს, ასე ვე ად გი ლობ-
რივ ხე ლი სუფ ლე ბას. კარ გად გვეს მის, რა რე სურსს ფლობს 
არა სამ თავ რო ბო სექ ტო რი. ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბა, 
რა თქმა უნ და,  წა გე ბუ ლი დარ ჩე ბა, თუ ამ რე სურსს ვერ 
გა მო ი ყე ნებს“.

ქსე ლურ შეხ ვედ რა ზე გა მო იკ ვე თა გენ დე რუ ლი სა კონ-
სულ ტა ციო საბ ჭო ე ბის საქ მი ა ნო ბის შე დე გე ბი და სა მო მავ-
ლო გეგ მე ბი, რომ ლე ბიც არ სე ბულ გა მოწ ვე ვებს პა სუ ხობს, 
აგ რეთ ვე სურ ვი ლი – გავ ლე ნა მო ახ დი ნონ ქალ თა და სხვა 
სო ცი ა ლუ რი ჯგუ ფე ბის მდგო მა რე ო ბა ზე, არ სე ბუ ლი  რე-
სურ სე ბის უფ რო სა მარ თლი ან გა ნა წი ლე ბა ზე. 

იყო პრე ზენ ტა ცი ე ბი, დის კუ სი ე ბი, გა მოც დი ლე ბის გა ზი ა-
რე ბა. ყო ვე ლი ვე ამან წარ მო ა ჩი ნა ამ რგო ლე ბის საქ მი ა ნო ბის 
მას შტა ბე ბი, მიღ წე უ ლი სა ინ ტე რე სო შე დე გე ბი, სა მო მავ ლო 
გეგ მე ბი.

2016 წლის 11 თე ბერ ვალს ქუ თა ის ში გა ი მარ თა გენ დე რუ-
ლი სა კონ სულ ტა ციო საბ ჭო ე ბის მო რი გი ქსე ლუ რი შეხ ვედ რა.

ოჯახ ში ძა ლა დო ბის წი ნა აღ მდეგ მი მარ თულ კა ნონ ში შე-
ტა ნი ლი ცვლი ლე ბე ბის გან ხილ ვა, ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ-
თვე ლო ბის რო ლი ძა ლა დო ბის პრე ვენ ცი ი სა და მსხვერ პლთა 
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დახ მა რე ბის საქ მე ში - ამ სა კი თხებ ზე გა ი მარ თა მსჯე ლო ბა 
სას ტუმ რო „რი ვერ სა იდ ში“. ღო ნის ძი ე ბა ში მო ნა წი ლე ობ-
დნენ ქუ თა ი სის, სე ნა კის, ოზურ გე თის გენ დე რუ ლი სა კონ-
სულ ტა ციო საბ ჭოს წევ რე ბი, საკ რე ბუ ლო ე ბის დე პუ ტა ტე ბი, 
გამ გე ო ბის და მე რი ის წარ მო მად გენ ლე ბი.

მოწ ვე ულ მა ექ სპერ ტმა ისა უბ რა ოჯახ ში ძა ლა დო ბის კა-
ნონ ში შე ტა ნილ ცვლი ლე ბებ ზე, რომ ლე ბიც ად გი ლობ რი ვი 
ხე ლი სუფ ლე ბის უფ ლე ბა მო სი ლე ბას ეხე ბა. 

რო გო რია ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის რო ლი ძა-
ლა დო ბის პრე ვენ ცი ის და მსხვერ პლთა დახ მა რე ბის საქ მე ში 
- ამ სა კი თხებ ზე ჯგუ ფებ ში შე მუ შავ და წი ნა და დე ბე ბი და რე-
კო მენ და ცი ე ბი.  

მო ნა წი ლე თა სა ერ თო შე ფა სე ბით, შეხ ვედ რა ინ ფორ მა-
ცი უ ლი და პრო დუქ ტი უ ლი იყო, რე კო მენ და ცი ე ბი ხელს შე-
უ წყობს სა მოქ მე დო გეგ მის ეფექ ტუ რო ბას ძა ლა დო ბის პრე-
ვენ ცი ი სა და მსხვერ პლთა დახ მა რე ბის საქ მე ში. 

ამ გვა რად, მუ ნი ცი პა ლუ რი გენ დე რუ ლი სა კონ სულ ტა-
ციო საბ ჭო ე ბის და პარ ლა მენ ტთან არ სე ბუ ლი გენ დე რუ ლი 
თა ნას წო რო ბის საბ ჭოს თა ნამ შრომ ლო ბის სტი მუ ლი რე-
ბით, ხდე ბო და ინ ფორ მა ცი ა თა გაც ვლა, კონ სულ ტა ცი ე ბი 
და ერ თობ ლი ვი საქ მი ა ნი ურ თი ერ თო ბე ბი ად გი ლობ რივ და 
ცენ ტრა ლურ ხე ლი სუფ ლე ბას შო რის. ეს თა ნამ შრომ ლო ბა 
ეფექ ტუ რი არ ხი იყო ინ ფორ მა ცი ის ნა კა დის თვის, რო მე ლიც 
ეხე ბო და ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბი სა და მო სახ-
ლე ო ბის სა ჭი რო ე ბებს. ყო ვე ლი ვე ამან ხე ლი შე უ წყო შე სა-
ბა მი სი ინ სტი ტუ ცი უ რი სტრუქ ტუ რის და სა მარ თლებ რი ვი 
გა რე მოს შექ მნას ხე ლი სუფ ლე ბის ად გი ლობ რი ვი ორ გა ნო-
ე ბის ძა ლის ხმე ვის მხარ და ჭე რი სათ ვის, ახა ლი სო ცი ა ლუ რი 
მომ სა ხუ რე ბის შე მუ შა ვე ბი სა და ად გი ლობ რივ პო ლი ტი კა სა 
და პროგ რა მებ ში გენ დე რუ ლი ას პექ ტე ბის უზ რუნ ველ ყო-
ფი სათ ვის. 
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5. პრო ექ ტის პი კი იყო სა ქარ თვე ლოს კა ნონ ში გენ დე რუ-

ლი თა ნას წო რო ბის შე სა ხებ და ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ-
თვე ლო ბის კო დექ სში შე ტა ნი ლი შეს წო რე ბე ბი, რომ ლე ბიც 
დამ ტკი ცე ბუ ლია პრე ზი დენ ტის მი ერ 2016 წლის 28 აპ რილს 
-  ანუ საპ რო ექ ტო მოქ მე დე ბე ბის დას რუ ლე ბამ დე 4 თვით 
ად რე - ად გი ლობ რივ მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში გენ დე რუ ლი თა-
ნას წო რო ბის საბ ჭო ე ბის შექ მნის და გენ დე რუ ლი მრჩევ ლის 
პო ზი ცი ის შე მო ღე ბის შე სა ხებ. ამ გვა რად, ჩვენს მი ერ და გეგ-
მი ლი ინ სტი ტუ ცი უ რი მე ქა ნიზ მი არა მარ ტო შე იქ მნა და აპ-
რო ბი რე ბულ იქ ნა სამ მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში, არა მედ გამ ყარ და 
სა კა ნონ მდებ ლო დო ნე ზე. მაგ რამ ეს ჯერ კი დევ არ ნიშ ნავს 
იმას, რომ ჩვე ნი მუ შა ო ბა დას რულ და. არა, პრო ექ ტის ვა და 
ამო ი წუ რა, პრო ექ ტი სა, რო მელ მაც და სა ბა მი და უ დო ხან-
გრძლივ და რთულ გზას, ამი ტომ მუ შა ო ბა გრძელ დე ბა...

ეს თვალ სა ჩი ნოდ გა მოჩ ნდა სამ რე გი ო ნა ლურ კონ ფე რენ-
ცი ა ზე, რომ ლე ბიც გა ი მარ თა ქუ თა ის ში, სე ნაკ სა და ოზურ-
გეთ ში. კონ ფე რენ ცი ე ბის მომ ზა დე ბა და ჩა ტა რე ბა მთლი ა-
ნად გენ დე რულ მა სა კონ სულ ტა ციო საბ ჭო ებ მა იტ ვირ თეს 
და ღირ სე უ ლად გა არ თვეს თა ვი ამ საქ მეს.

სამ კონ ფე რენ ცი ა ზე 150 ადა მი ან ზე მე ტი მო ნა წი ლე ობ და 
და ისი ნი წარ მო ად გენ დნენ ქუ თა ი სის 12-ვე ტერიტორიულ 
ერთეულს, სა მეგ რე ლოს, გუ რი ის და აჭა რის მუ ნი ცი პა ლი-
ტე ტებს. კონ ფე რენ ცი ა ზე თვით მმარ თვე ლო ბის ერ თე უ ლე ბი 
არა მარ ტო გა ეც ნენ გენ დე რუ ლი სა კონ სულ ტა ციო საბ ჭო-
ე ბის მუ შა ო ბას, მათ მიღ წე ვებს და შე დე გებს, არა მედ ვი-
რუ სი ვით (ო ღონდ კარ გი გა გე ბით) გა და ე დოთ გენ დე რუ ლი 
საბ ჭო ე ბის შექ მნის იდე ა. გა მო ით ქვა სურ ვი ლი, აქ ტი უ რად 
ჩა ერ თონ ამ პრო ცეს ში, შეც ვა ლონ სი ტუ ა ცია თა ვი ანთ მუ ნი-
ცი პა ლი ტე ტებ ში, გა ნა ვი თა რონ გენ დე რუ ლი პო ლი ტი კა.

ძნე ლი ა, გა ნი ცა დო უფ რო დი დი სი ხა რუ ლი მიღ წე უ ლი შე დე-
გით - ეს იყო ჩვე ნი შრო მის ყვე ლა ზე მნიშ ვნე ლო ვა ნი შე ფა სე ბა!



30
წარმატებისსაწინდარი-პროცესში

საზოგადოებისსხვადასხვა

ჯგუფისჩართვა

ლალიშენგელია
პრო ექ ტის ასისტენტი

გენ დე რუ ლი სა კონ სულ ტა ციო საბ ჭო - ეს არის გა ერ თი ა-
ნე ბუ ლი რე სურ სე ბი, ახა ლი ცოდ ნა და უნა რე ბი, თა ნამ შრომ-
ლო ბა სა ხელ მწი ფო სა და სა ზო გა დო ე ბას შო რის, ურ თი ერთ-
პა სუ ხის მგებ ლო ბა გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის მი საღ წე ვად.

ეს არის სიტყ ვე ბი პრეს -რე ლი ზი დან, რო მე ლიც პრო ექ-
ტის და სა წყის ში შე მუ შავ და.

თა ნამ შრომ ლო ბა სა ხელ მწი ფო სა და სა ზო გა დო ე ბას შო რის 
მუ შა ო ბის გან სა კუთ რე ბუ ლი ას პექ ტი ა. სა ზო გა დო ე ბის სხვა-
დას ხვა ჯგუ ფის ჩარ თვა მუ შა ო ბა ში აუ ცი ლე ბე ლი პი რო ბა და 
წარმატების საწინდარია უკე თე სი ეფექ ტის მი საღ წე ვად. 

ამი ტო მაც ჩა ის ვა ჩვენს პრო ექ ტში ეს მნიშ ვნე ლო ვა ნი რგო-
ლი - უწყ ვე ტი კავ ში რი სხვა დას ხვა სო ცი ა ლურ ჯგუფ თან.

ქუ თა ის ში, სე ნაკ სა და ოზურ გეთ ში მუ შა ო ბა ტარ დე ბო და 
სა მი მი მარ თუ ლე ბით:

- ამომ რჩე ველ ქალ თა კლუ ბე ბის სხდო მე ბი 
- სა ინ ფორ მა ციო შეხ ვედ რე ბი მო სახ ლე ო ბის სხვა დას ხვა 

ჯგუფ თან
- იუ რი დი უ ლი სა ინ ფორ მა ცი ო- სა კონ სულ ტა ციო შეხ ვედ-

რე ბი 
ერთ თვე ში კლუ ბის სხდო მა იყო, მე ო რე თვე ში - სა ინ-

ფორ მა ციო შეხ ვედ რა, იუ რის ტე ბი კი ყო ველ თვი ურ შეხ ვედ-
რებს აწყობ დნენ.

ამომ რჩე ველ ქალ თა კლუ ბე ბის წევ რე ბი და სა ინ ფორ მა-
ციო შეხ ვედ რებ ზე შეკ რე ბილ ადა მი ან თა დი დი ნა წი ლი ყო-
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ველ წლი უ რად ანუ სამ ჯერ მო ნა წი ლე ობ და გენ დე რუ ლი სა-
ჭი რო ე ბე ბის შე ფა სე ბის მიზ ნით გა მარ თულ ფო კუს -ჯგუ ფებ-
ზე და აფიქ სი რებ და თა ვის ხედ ვას, პრობ ლე მე ბის პრი ო რი-
ტე ტუ ლო ბას, სა რე კო მენ და ციო წი ნა და დე ბებს...

რა წვლი ლი შე ი ტა ნა პრო ექ ტის წარ მა ტე ბა ში სა ზო გა დო-
ებ რივ მა რგოლ მა?

ამომ რჩე ველ ქალ თა კლუ ბებს კარ გა ხნის ის ტო რია აქვთ 
- 2006 წლი დან მუ შა ო ბენ რე გი ო ნებ ში. სხვა დას ხვა პრო ექ-
ტის ფარ გლებ ში ფონდ „სო ხუმს“ 9 კლუ ბი ჰქონ და - ქუ თა-
ის ში, წყალ ტუ ბო ში, ხონ ში, ფოთ ში, ზუგ დიდ ში, სე ნაკ ში, ხობ-
ში, ოზურ გეთ ში, ბა თუმ ში. კლუ ბებ ში სა ინ ფორ მა ცი ო- სა გან-
მა ნათ ლებ ლო მუ შა ო ბა ტარ დე ბო და: სხვა დას ხვა ასა კის და 
პრო ფე სი ის ქა ლე ბი თა ნას წო რო ბის ხელ შე წყო ბის მიზ ნის-
თვის იყ ვნენ გა ერ თი ა ნე ბულ ნი. 

გენ დე რუ ლი სა კონ სულ ტა ციო საბ ჭო ე ბის შექ მნას თან ერ-
თად სა მი ვე ქა ლაქ ში პა რა ლე ლუ რად გა ნახ ლდა კლუ ბე ბის 
მუ შა ო ბაც. კლუ ბე ბის მო დე რა ტო რე ბი საბ ჭო ე ბის წევ რე ბად 
აირ ჩი ეს და მათ პირ ვე ლი ვე თვე ე ბი დან და ი წყეს აქ ტი უ რი 
მუ შა ო ბა - კლუ ბის სხდო მებ ზე ეც ნო ბოდ ნენ პრო ექ ტის მოქ-
მე დე ბის სრულ კონ ტექსტს (სად, რო მელ ქა ლაქ ში რა ხდე ბო-
და, რო გორ ვი თარ დე ბო და მოვ ლე ნე ბი, რა სი ახ ლე ე ბი იყო), 
მსჯე ლობ დნენ აქ ტუ ა ლურ სა კი თხებ ზე, მუ შა ობ დნენ ად ვო-
კა ტი რე ბის გეგ მა ზე, წერ დნენ გან ცხა დე ბებს, მო ნა წი ლე ობ-
დნენ საკ რე ბუ ლოს სხდო მებ ზე და მი ღე ბულ ინ ფორ მა ცი ებს 
აც ნობ დნენ კლუ ბის სხვა წევ რებს. სხდო მებ ზე რე გუ ლა-
რუ ლად იწ ვევ დნენ საკ რე ბუ ლოს დე პუ ტა ტებს, სხვა დას ხვა 
კო მი სი ის წევ რებს, სა ხელ მწი ფო სტრუქ ტუ რე ბის წარ მო-
მად გენ ლებს და ერ თობ ლი ვი ძა ლე ბით, ხში რად „ერ თი ფან-
ჯრის“  მე თო დი თაც კი აგ ვა რებ დნენ პრობ ლე მებს.
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კლუ ბე ბი ერ თი ა ნი სტრა ტე გი ით მუ შა ობ დნენ. შე იქ მნა 

კლუ ბე ბის ქსე ლი და გა ი მარ თა ქსე ლუ რი შეხ ვედ რე ბი ბორ-
ჯომ სა და ურეკ ში. 

ამომ რჩე ველ ქალ თა კლუ ბე ბის მუ შა ო ბა მი მარ თუ ლი 
იყო ქალ თა რო ლის გაზ რდი სა კენ პო ლი ტი კურ ცხოვ რე ბა-
ში. ამომ რჩე ველ თა გა აქ ტი უ რე ბი სა კენ, რა თა ისი ნი გაც ნო-
ბოდ ნენ ქა ლი- კან დი და ტე ბის პროგ რა მებს და მათ შო რის 
სა უ კე თე სო ებ ზე გა ე კე თე ბი ნათ არ ჩე ვა ნი. ამ ძა ლის ხმე ვამ 
ნა ყო ფი გა მო ი ღო - 2014 წლის არ ჩევ ნე ბის შემ დეგ გა ი ზარ-
და ად გი ლობ რივ თვით მმარ თვე ლო ბა ში ქალ თა რა ო დე ნო ბა. 
ოზურ გეთ ში ორი საკ რე ბუ ლო შე იქ მნა - მუ ნი ცი პა ლი ტე-
ტის საკ რე ბუ ლო ში 43 დე პუ ტა ტი დან 5 ქა ლი ა, ხო ლო ქა ლაქ 
ოზურ გე თის საკ რე ბუ ლო ში მიღ წე უ ლია გენ დე რუ ლი თა ნას-
წო რო ბა - 15 დე პუ ტა ტი დან 7 ქა ლი ა. ამა ში, რა თქმა უნ და, 
არის კლუ ბის ად რინ დე ლი მუ შა ო ბის წვლი ლი და კი დევ უფ-
რო ინ ტენ სი უ რი - ოზურ გე თის გენ დე რულ სა კონ სულ ტა ციო 
საბ ჭოს თან ერ თად.

სა ინ ფორ მა ციო შეხ ვედ რე ბი ფონ დი „სო ხუ მის თვის“ 
ტრა დი ცი უ ლი, ჩვე უ ლი ფორ მა ტი ა. ორ გა ნი ზა ცი ის არ-
სე ბო ბის სხვა დას ხვა ეტაპ ზე იმარ თე ბა სა ინ ფორ მა ციო 
შეხ ვედ რე ბი სხვა დას ხვა თე მა ზე. რაც შე ე ხე ბა ამ პრო-
ექ ტთან და კავ ში რე ბულ შეხ ვედ რებს, მა თი ძი  რი თა დი 
თე მა იყო - გენ დე რუ ლი სა კონ სულ ტა ციო საბ ჭო ე ბის 
მი ერ ად გი ლობ რი ვი გენ დე რუ ლი პო ლი ტი კის და ნერ-
გვა. 

ეს თე მა სხვა დას ხვა რა კურ სით გა ნი ხი ლე ბო და ცალ-
კე ულ შეხ ვედ რა ზე. იყო სა უ ბა რი გენ დე რუ ლი პო ლი ტი-
კის მნიშ ვნე ლო ბა ზე, გენ დე რულ ბი უ ჯეტ ზე, ად გი ლობ-
რი ვი ბი უ ჯე ტით გან საზ ღვრულ პროგ რა მებ ზე და რე გი ო-
ნებ ში არ სე ბულ პრობ ლე მებ ზე (სო ცი ა ლუ რად და უც ვე ლი 
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ადა მი ა ნე ბის მძი მე ყო ფა, დევ ნილ თა გან სახ ლე ბა, გენ დე რუ-
ლი ძა ლა დო ბა, მიგ რა ცი ა, გა უ მარ თა ვი ინ ფრას ტრუქ ტუ რა, 
უმუ შევ რო ბა, რეპ რო დუქ ცი უ ლი ჯან მრთე ლო ბა...).

შეხ ვედ რე ბი იმარ თე ბო და სა ხელ მწი ფო უწყე ბებ ში, 
არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ებ ში, სა გან მა ნათ ლებ ლო 
თუ კულ ტუ რულ და წე სე ბუ ლე ბებ ში, კო ლექ ტი ურ ცენ-
ტრებ ში - დევ ნილ და ად გი ლობ რივ მო სახ ლე ო ბას თან, ეთ-
ნი კუ რი უმ ცი რე სო ბის, ახალ გაზ რდე ბის, შეზ ღუ დუ ლი 
შე საძ ლებ ლო ბე ბის მქო ნე ადა მი ა ნე ბის და სხვა სა ზო გა-
დო ებ რი ვი ჯგუ ფის წარ მო მად გენ ლებ თან.

სა ინ ფორ მა ცი ო- სა კონ სულ ტა ციო შეხ ვედ რებს პრო-
ექ ტში ჩარ თუ ლი იუ რის ტე ბი წარ მარ თავ დნენ. 

ტარ დე ბო და თე მა ტუ რი შეხ ვედ რე ბი მო ნა წი ლე თათ ვის 
სა ინ ტე რე სო კითხ ვებ ზე, კონ სულ ტა ცი ე ბი სხვა დას ხვა პრობ-
ლე მას თან და კავ ში რე ბით, ხდე ბო და ინ დი ვი დუ ა ლუ რი და კო-
ლექ ტი უ რი პრობ ლე მე ბის ად ვო კა ტი რე ბა და მოგ ვა რე ბა. 

რო გორც პრო ექ ტის იუ რის ტე ბი აღ ნიშ ნა ვენ, იუ რი დი უ-
ლი კონ სულ ტა ცი ე ბი, ძი რი თა დად, სო ცი ა ლუ რი სფე რო დან 
გა ი ცე მო და. რა ი მე გან სა კუთ რე ბუ ლი შემ თხვე ვა, რო მე ლიც 
გა მო იწ ვევ და საქ მის აღე ბას და სა სა მარ თლო ში ადა მია ნე ბის 
ან ადა მი ან თა ჯგუ ფის ინ ტე რე სე ბის დაც ვას, არ ყო ფი ლა. 
თუმ ცა რამ დე ნი მე პი რის თვის მომ ზად და სხვა დას ხვა სა ხის 
სა მარ თლებ რი ვი დო კუ მენ ტი, გან ცხა დე ბა და სარ ჩე ლი სა-
სა მარ თლო ში წარ სად გე ნად.

პრო ექ ტის სა ზო გა დო ებ რი ვი კომ პო ნენ ტის დი ნა მი კა ასე-
თი იყო: სა ინ ფორ მა ციო შეხ ვედ რე ბი წარ მო ა ჩენ და პრობ ლე-
მებს, კლუ ბის სხდო მებ ზე ხდე ბო და მა თი გან ხილ ვა, ად ვო კა-
ტი რე ბა და, სა ჭი რო ე ბის შემ თხვე ვა ში - გენ დე რულ სა კონ-
სულ ტა ციო საბ ჭო ზე გა ტა ნა... 
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კო ორ დი ნი რე ბუ ლი მუ შა ო ბა, ად გი ლობ რივ თვით მმარ-

თვე ლო ბას თან და სა ხელ მწი ფო სტრუქ ტუ რებ თან აქ ტი უ რი 
თა ნამ შრომ ლო ბა ხელს უწყობ და პრობ ლე მე ბის მოგ ვა რე ბას. 

ციფ რე ბით რომ გა მოვ ხა ტოთ,  სუ რა თი ასე თია:
ამომ რჩე ველ ქალ თა კლუ ბე ბის სხდო მებ ზე და ის ვა 50-ზე 

მე ტი აქ ტუ ა ლუ რი პრობ ლე მა.
სა მი წლის გან მავ ლო ბა ში 1000-მდე ადა მი ან მა მი ი ღო 

ინ ფორ მა ცია სხვა დას ხვა  სა კითხ ზე. 
კო ორ დი ნი რე ბუ ლი მუ შა ო ბით:
კლუ ბებ მა მო აგ ვა რეს 30-ზე მე ტი პრობ ლე მა. 
30-მდე პრობ ლე მა მოგ ვარ და იუ რის ტე ბის ხელ შე წყო ბით.

მოგ ვა რე ბულ პრობ ლე მა თა ჩა მო ნათ ვა ლი არც ისე მცი-
რე ა: ტრან სპორ ტის მუ შა ო ბის გრა ფი კის გა უმ ჯო ბე სე ბა, 
ეკო ლო გი უ რი პრობ ლე მე ბის მოგ ვა რე ბა (გამ ხმა რი ხე ე ბის 
მოჭ რა, მავ ნე საამ ქროს და ხურ ვა თუ და სუფ თა ვე ბის აქ ცი ა), 
მა წან წა ლა ძაღ ლე ბის პრობლემა და სა ნაგ ვე ურ ნე ბის დე ზინ-
ფექ ცი ის სა კი თხის მოგ ვა რე ბა, დახ მა რე ბის გა წე ვა ძა ლა დო-
ბის მსხვერ პლი ქა ლი სა და შეზ ღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბე ბის 
მქო ნე ადა მი ა ნე ბი სათ ვის, სა ნი აღ ვრე სის ტე მის მო წეს რი გე-
ბა, სა ხუ რა ვის შე კე თე ბა, რე მონ ტის ხელ შე წყო ბა, გა რე გა ნა-
თე ბის პრობ ლე მის მოგ ვა რე ბა, სა ნი ტა რი უ ლი მდგო მა რე ო-
ბის გა მოს წო რე ბა კო ლექ ტი ურ ცენ ტრებ ში, სა ბავ შვო ბაღ ში 
ინ ვენ ტა რის შე ტა ნა, გზის სა ფა რის რე ა ბი ლი ტა ცი ა, წყლის 
მი ლე ბის გაყ ვა ნა... 

სამ წლი ა ნი მუ შა ო ბის შე დე გე ბიც თვალ სა ჩი ნო ა:
შე იც ვალ ნენ პრო ექ ტში ჩარ თუ ლი ადა მი ა ნე ბი. შე იც ვა ლა 

მა თი და მო კი დე ბუ ლე ბა პრობ ლე მე ბის მი მართ. მიხ ვდნენ, 
რომ შე საძ ლე ბე ლია სა კუ თა რი პრობ ლე მე ბის ად ვო კა ტი რე-
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ბა. მათ მი ერ ყო ვე ლი მოგ ვა რე ბუ ლი პრობ ლე მა სტი მულს იძ-
ლე ო და ახა ლი პრობ ლე მის ად ვო კა ტი რე ბის თვის. ყო ვე ლი ვე 
ამან გა მო იწ ვია ქუ თა ის ში, სე ნაკ სა და ოზურ გეთ ში ინ ფრას-
ტრუქ ტუ რუ ლი თუ სა ყო ფა ცხოვ რე ბო ცვლი ლე ბე ბი, სა ინ-
ფორ მა ციო მხარ და ჭე რა და პრობ ლე მე ბის სა მარ თლებ რი ვი 
გა დაწყ ვე ტა, არ სე ბუ ლი პი რო ბე ბის გა უმ ჯო ბე სე ბა.

მარ თა ლი ა, მუ შა ო ბა დას რულ და, მაგ რამ დარ ჩა მოგ ვა-
რე ბუ ლი პრობ ლე მე ბი, აწყო ბი ლი ურ თი ერ თო ბე ბი და, რაც 
მთა ვა რი ა, ადა მი ა ნუ რი რე სურ სი, რო მელ მაც იცის, რო გორ 
ითა ნამ შრომ ლოს სა ხელ მწი ფო სტრუქ ტუ რებ თან, რო გორ 
წარ მარ თოს ად ვო კა ტი რე ბა უფ რო ეფექ ტუ რად.

ქუ თა ის ში, ოზურ გეთ სა და სე ნაკ ში არი ან სხვა დას ხვა ასა-
კის, პრო ფე სი ის და პო ლი ტი კუ რი შე ხე დუ ლე ბის ადა მი ა ნე ბი, 
რომ ლე ბიც მზად არი ან, აქ ტი უ რი სა მო ქა ლა ქო პო ზი ცი ით 
ჩა ერ თონ მუ შა ო ბა ში და იშ რო მონ მე ტი თა ნას წო რო ბის თვის, 
მე ტი სა მარ თლი ა ნო ბი სა და კომ ფორ ტის თვის...
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მედიისგენდერულიაქცენტები

ლალიშენგელია
პრო ექ ტის ასისტენტი

ინ ფორ მა ცი ის მო ძი ე ბი სა და გავ რცე ლე ბის ტექ ნო ლო გი-
ე ბის დახ ვე წას თან ერ თად, მე დი ა ში სულ უფ რო მა ტუ ლობს 
სი ახ ლე ე ბის ნა კა დი. ჟურ ნა ლის ტი უკ ვე არ არის უბ რა ლოდ 
ინ ფორ მა ცი ის გა დამ ცე მი, ის აქ ტი უ რად მო ნა წი ლე ობს სო-
ცი ა ლურ -პო ლი ტი კურ პრო ცე სებ ში...

სრუ ლი ად ლო გი კუ რი ა, რომ მას მე დი ას თან აქ ტი უ რი თა-
ნამ შრომ ლო ბა ჩვე ნი პრო ექ ტის შე მად გე ნე ლი ნა წი ლი იყო. 

ვის თან ვთა ნამ შრომ ლობ დით?
ქუ თა ის ში - „ა ხა ლი გა ზე თი“, „ქუ თა ი სი პოს ტი“, „P.S.“, 

„Newpress“, ტე ლე რა დი ო კომ პა ნია „რი ო ნი“, „მე გა TV“, „Free 
TV“, რა დიო „თა ვი სუფ ლე ბა“, რა დიო „ძვე ლი ქა ლა ქი“ 

სე ნაკ ში - „კოლ ხე თი“, „მთა ვა რი თე მა სა მეგ რე ლო ში“, 
ტე ლე კომ პა ნია „ეგ რი სი“, 

ოზურ გეთ ში - „ა ლი ო ნი“, „გუ რია ნი უ სი“, „გუ რი ის რე გი-
ო ნი“, „გუ რი ის მო ამ ბე“, „გუ რია TV“

რე გი ო ნულ მე დი ას თან ჩვენ პრო ექ ტის და წყე ბამ დეც გვა-
კავ ში რებ და თა ნამ შრომ ლო ბის გარ კვე უ ლი წლე ბი. სა მი ვე 
ქა ლაქ ში კარ გად იც ნობ დნენ ფონ დი „სო ხუ მის“ გენ დე რულ 
ხედ ვას, ამან, რა თქმა უნ და, გა ა ად ვი ლა ურ თი ერ თო ბა რე-
გი ო ნულ ჟურ ნა ლის ტებ თან. 

ახა ლი პრო ექ ტის ფარ გლებ ში თა ნამ შრომ ლო ბა აქ ტი უ რი 
და სის ტე მა ტუ რი გახ და. ქუ თა ი სის, სე ნა კი სა და ოზურ გე თის 
საბ ჭოს წევ რებს შო რის იყ ვნენ ჟურ ნა ლის ტე ბი. ამას გარ და, 
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ქუ თა ი სის, ოზურ გე თი სა და სე ნა კის სხვა დას ხვა მე დი ა სა შუ-
ა ლე ბის წარ მო მად გენ ლებ თან ორ თვე ში ერ თხელ ტარ დე ბო-
და სა ინ ფორ მა ციო შეხ ვედ რე ბი. ჟურ ნა ლის ტე ბი ეც ნო ბოდ-
ნენ პრო ექ ტის მიმ დი ნა რე ო ბას, გენ დე რუ ლი სა კონ სულ ტა-
ციო საბ ჭო ე ბის საქ მი ა ნო ბას. 

ჩვე ნი თა ნამ შრომ ლო ბი სათ ვის მთა ვა რი ის კი არ იყო, 
რომ ჟურ ნა ლის ტებს გა ე შუ ქე ბი ნათ ფონ დი „სო ხუ მის“ ღო-
ნის ძი ე ბე ბი, არა მედ მე ტი ყუ რა დღე ბა მი ექ ცი ათ გენ დე რუ ლი 
სა კი თხე ბი სათ ვის. 

ყვე ლა ჟურ ნა ლის ტი, რო მელ საც ვხვდე ბო დით, ამ ბობს 
კი დეც, რომ უფ რო მე ტად და ინ ტე რეს დნენ სო ცი ა ლუ რი 
პრობ ლე მე ბით და გენ დე რუ ლი თე მე ბიც გაჩ ნდა მათ სი უ ჟე-
ტებ სა და სტა ტი ებ ში. რაც მთა ვა რი ა, ეს თე მე ბი სა ზო გა დო-
ე ბის თვი საც სა ინ ტე რე სო აღ მოჩ ნდა...

ჟურ ნა ლის ტუ რი მა სა ლე ბის ნა წი ლი, რა თქმა უნდა, 
ეხე ბო და ფონ დის საქ მი ა ნო ბას პრო ექ ტის ფარ გლებ ში 
- გენ დე რუ ლი სა კონ სულ ტა ციო საბ ჭოს სხდო მე ბი, ჟურ-
ნა ლის ტებ თან შეხ ვედ რე ბი, საბ ჭო ე ბის და მო უ კი დე ბე ლი  
პრო ექ ტე ბი, გენ დე რულ სა ჭი რო ე ბა თა შე ფა სე ბა, რე კო-
მენ და ცი ე ბის შე მუ შა ვე ბა, გენ დე რუ ლი ბი უ ჯე ტი, ად გი-
ლობ რი ვი პო ლი ტი კა.

მა სა ლე ბის მე ო რე ნა წილ ში მოთხ რო ბი ლი იყო ამ მუ ნი-
ცი პა ლი ტე ტებ ში მცხოვრებ ქა ლებ ზე. ამ რუბ რი კებ ში მოხ-
ვდნენ პო ლი ტი კო სი ქა ლე ბი, პე და გო გე ბი, ახალ გაზ რდე ბი, 
ექი მე ბი, მრა ვალ შვი ლი ა ნი დე დე ბი, ასა კო ვა ნი ადა მი ა ნე ბი...

სი უ ჟე ტე ბი სა და პუბ ლი კა ცი ე ბის მე სა მე ნა წი ლი კი ასა-
ხავ და ქა ლა ქე ბი სა და სოფ ლე ბის სა ჭირ ბო რო ტო თე მებს 
- ქალ თა მი მართ ძა ლა დო ბა, ნა ად რე ვი ქორ წი ნე ბა, შეზ ღუ-
დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბე ბის მქო ნე ადა მი ა ნე ბის ყო ველ დღი უ-
რო ბა, მიგ რა ცი ა, და საქ მე ბა, დევ ნილ თა გან სახ ლე ბა, უსაფ-
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რთხო ე ბა, ეკო ლო გი ა, ახალ გაზ რდო ბის თა ვი სუ ფა ლი დრო, 
ბუ ლინ გი...  

სა მი წლის გან მავ ლო ბა ში გენ დე რულ სა კი თხებ ზე მომ-
ზად და 150-ზე მე ტი სა ტე ლე ვი ზიო და რა დი ო სი უ ჟე ტი, 200-
ზე მე ტი სტა ტი ა, 300-ზე მე ტი და მა ტე ბი თი მა სა ლა.

სო ცი ო ლო გე ბი მე დი ას არა მარ ტო სო ცი ა ლი ზა ცი ის ინ-
სტი ტუ ტად მი იჩ ნე ვენ, არა მედ გავ ლე ნის აგენ ტე ბად, რომ-
ლე ბიც ხელს უწყო ბენ ნორ მა ტი ვე ბის დად გე ნას, სტე რე ო-
ტი პე ბის მსხვრე ვას და ახა ლი წარ მოდ გე ნე ბის და ნერ გვას. 
ჟურ ნა ლის ტე ბი, რომ ლე ბიც ფონდ „სო ხუმ თან“ თა ნამ შრომ-
ლო ბენ, გავ ლე ნას ახ დე ნენ სა ზო გა დო ებ რივ აზ რზე და სო-
ცი ა ლუ რი ცვლი ლე ბე ბის თა ნა ავ ტო რე ბიც არი ან. ეს გან სა-
კუთ რე ბით კარ გად გა მოჩ ნდა თა ნამ შრომ ლო ბის სა მი წლის 
მან ძილ ზე.

და ვი წყოთ 2014 წლის თვით მმარ თვე ლო ბის წი ნა სა არ ჩევ-
ნო პე რი ო დით, რო დე საც ისი ნი მა სა ლებს ამ ზა დებ დნენ დე-
პუ ტა ტო ბის კან დი და ტებ ზე, მათ პო ზი ცი ებს აც ნობ დნენ აუ-
დი ტო რი ას. 

მა გა ლი თად, ასე თია ჟურ ნა ლის ტე ბის გენ დე რუ ლი აქ ცენ-
ტე ბი: 

„ა მომ რჩე ველ თა სო ცი ა ლუ რი სა კი თხე ბი, შშმ პირ თა და 
ქალ თა პრობ ლე მე ბი, ში და ტრან სპორ ტის და მა ტე ბა და გა-
სარ თო ბი ცენ ტრის ფუნ ქცი ო ნი რე ბა - ეს ის ძი რი თა დი მი-
მარ თუ ლე ბე ბი ა, რა ზეც კან დი და ტი გა მარ ჯვე ბის შემ თხვე-
ვა ში საკ რე ბუ ლო ში ყუ რა დღე ბას გა ა მახ ვი ლებს“.  -  დეა მა-
ნა გა ძე (ქუ თა ი სი).

„სო ცი ა ლურ სა კი თხებ ზე ორი ენ ტი რე ბი სას ქა ლი- დე-
პუ ტა ტი უფ რო გა დაწყ ვეტს სა კითხს, ვიდ რე მა მა კა ცი - ეს 
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არის სა ბავ შვო ბა ღე ბის თე მა, სო ცი ა ლუ რად და უც ვე ლე ბი, 
მარ ტო ხე ლა დე დე ბი, მრა ვალ შვი ლი ა ნე ბი. ეს ის პრობ ლე მე-
ბი ა, რომ ლე ბიც შე საძ ლოა მა მა კაც მა, რომ ლის ტვი ნიც უფ-
რო ინ ფრას ტრუქ ტუ რუ ლი პრო ექ ტე ბის კე ნაა მი მარ თუ ლი, 
ისე ახ ლოს ვერ მი ი ტა ნოს გულ თან, რო გორც ქალ მა“. -  თეა 
იო სე ლი ა ნი (ო ზურ გე თი). 

გან სა კუთ რე ბით უნ და აღი ნიშ ნოს „გუ რია ნი უ სის“ 
სტა ტი ე ბის ციკ ლი „ქა ლი პო ლი ტი კო სის კვი რა“ - საკ რე-
ბუ ლოს დე პუ ტა ტებ ზე. ეს არის აქ ტი უ რი ქალ ბა ტო ნე ბის 
დღი უ რე ბი - მა თი ერ თკვი რი ა ნი ყო ველ დღი უ რო ბა, გუ-
ლის ხმი ე რი და მო კი დე ბუ ლე ბა ადა მი ა ნე ბის მი მართ. ერთ 
სტა ტი ად მარ ტო მა თი გან ხილ ვა ღირს. ამ რუბ რი კა ში, რა 
თქმა უნ და, მოხ ვდა ოზურ გე თის გენ დე რუ ლი სა კონ სულ-
ტა ციო საბ ჭო ე ბის წევ რე ბის დღი უ რე ბიც. რამ დე ნი მე ფრა-
ზით შე მო ვი ფარ გლე ბი:

ლა ლი სი ჭი ნა ვა: „2014 წლი დან ვარ ოზურ გე თის მუ ნი ცი-
პა ლი ტე ტის საკ რე ბუ ლოს წევ რი, გენ დე რუ ლი სა კონ სულ-
ტა ციო საბ ჭოს წევ რი. კარ გად ვი ცი, რა სტკი ვა, რა აწუ ხებს 
ჩემს სო ფელს, რო მელ მაც 26 წლის წინ მი მი ღო და გულ ში 
ჩა მიკ რა. ვგრძნობ და ვა ფა სებ თი თო ე უ ლი თა ნა სოფ ლე ლის 
თა ნად გო მას, სიყ ვა რულს და ჩე მი მი ზა ნი ცხოვ რე ბა ში ამ 
სიყ ვა რუ ლის ვა ლის გა დახ და ა“.

ლე ლა ნაც ვა ლა ძე: „დღეს დე პუ ტა ტის რან გში მო ქა ლა ქე-
თა მი ღე ბა მაქვს. სულ ექ ვსი მო ქა ლა ქე მო ვი და სხვა დას ხვა 
სოფ ლი დან. ორი მათ გა ნის თვის სო ცი ა ლუ რი დახ მა რე ბა მო-
უხ სნი ათ. მარ თა ლი ა, ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბა მხო ლოდ 
რე კო მენ და ცი ის სა ხით თუ ჩა ე რე ვა აღ ნიშ ნულ პრო ცე სებ ში, 
მაგ რამ ამომ რჩე ვე ლი და ჟი ნე ბით ითხოვს დახ მა რე ბას - პი-
რა დად თქვენ თან იმი ტომ მო ვე დით, ქალ ბა ტო ნო ლე ლა, რომ 
ვი ცით, გულ თან მი ი ტანთ ჩვენს გა ჭირ ვე ბა სო. და სა ნა ნი ა, 
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რო ცა ხე დავ, რომ ადა მი ა ნი უკი დუ რე სად გა ჭირ ვე ბუ ლია 
და ვე რაფ რით ეხ მა რე ბი! სა მი ნის ტრომ აუ ცი ლებ ლად უნ და 
გა და ხე დოს იმ ფორ მუ ლა სა თუ კრი ტე რი უ მებს, რის სა ფუძ-
ველ ზეც მარ თლაც, უაღ რე სად გა ჭირ ვე ბუ ლებს უხ სნი ან ან 
არ უნიშ ნა ვენ სო ცი ა ლურ დახ მა რე ბებს. ამას თან და კავ ში-
რე ბით გა დავ წყვი ტე, გენ დე რულ მა საბ ჭომ კვლე ვა ჩა ა ტა-
როს და მივ მარ თოთ შე სა ბა მის სა მი ნის ტროს“.

ირი ნა სა ჯა ი ა: „მო ქა ლა ქე თა მი ღე ბის დღე ე ბი, რო გორც 
საკ რე ბუ ლოს წევრს და კო მი სი ის თავ მჯდო მა რეს გა მო ყო-
ფი ლი მაქვს  გრა ფი კის  მი ხედ ვით, მაგ რამ რა მნიშ ვნე ლო ბა 
აქვს, რო ცა მო ქა ლა ქე ე ბი მო დი ან  - პა სუ ხის გა ცე მა და დახ-
მა რე ბა ჩვე ნი მო ვა ლე ო ბა ა. ამ დღე საც ორი მო ქა ლა ქე მო ვი-
და ანა სე უ ლი დან C ჰე პა ტი ტის პროგ რა მას თან და კავ ში რე-
ბით. მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი აფი ნან სებს C ჰე პა ტი ტით და ა ვა დე-
ბულ პი რებ ში მკურ ნა ლო ბის ტაქ ტი კის გან საზ ღვრი სათ ვის 
კვლე ვას, რაც დი დი შე ღა ვა თია ამ ვი რუ სით და ა ვა დე ბული 
ადა მი ა ნე ბი სათ ვის“.

გან სა კუთ რე ბით რე ზო ნან სუ ლი იყო რა დი ო სი უ ჟე ტე ბი და 
სა ტე ლე ვი ზიო გა და ცე მე ბი. რა დიო „ძვე ლი ქა ლა ქი“ ასა ხავ და 
არა მარ ტო ქუ თა ი სის, არა მედ სე ნა კის და ოზურ გე თის საბ ჭო-
ე ბის მუ შა ო ბას. ბევ რი სა ინ ტე რე სო სი უ ჟე ტი მი უძღ ვნა ჩვენს 
საქმიან ო ბას და გენ დე რულ თე მას „მე გა TV“, „რი ონ მა“, „TV 
გუ რი ამ“, „გუ რია ნი უს მა“, „გუ რი ის მო ამ ბემ“,  „ეგ რის მა“. 

აუ ცი ლებ ლად უნ და ით ქვას თი თო ე უ ლი ჟურ ნა ლის ტის 
წვლილ ზე, მათ წე რი ლებსა და სი უ ჟე ტე ბზე.

რო მე ლი ერ თი მა სა ლა გა ვიხ სე ნოთ - სტა ტია მიგ რა-
ცი ა ში მყოფ ქალ ზე, ინ ტერ ვიუ ძა ლა დო ბის თავ შე საფ რის 
მკვიდ რთან, წე რი ლი შეზ ღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბე ბის მქო-
ნე ქა ლის სატ კი ვარ ზე, სი უ ჟე ტი ქუ თა ი სის სა ბავ შვო ბა ღის 
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ერ თა დერთ მა მა კაც გამ გე ზე, სი უ ჟე ტი ბა ბუ ე ბის კლუბ ზე 
ქუ თა ი სის ერთ-ერთ სა ბავ შვო ბაღ ში, ჩა ტა რე ბულ ტრე ნინ-
გებ ზე და ვორ კშო პებ ზე, ბი უ ჯე ტე ბის გენ დე რულ ანა ლიზ-
ზე, რე კო მენ და ცი ებ ზე, რომ ლე ბიც საბ ჭო ებ მა შე ი მუ შა ვეს 
კვლე ვე ბის შე დე გად, გენ დე რუ ლი სა კონ სულ ტა ციო საბ ჭო-
ე ბის სა ინ ტე რე სო წიგ ნებ ზე, დას კვნით კონ ფე რენ ცი ებ ზე, 
რომ ლე ბიც პრო ექ ტის ბო ლოს გა ი მარ თა…

 
შე იძ ლე ბა ით ქვას, რომ ეს იყო სამ წლი ა ნი სა ინ ფორ მა ციო 

კამ პა ნია გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის კუ თხით, რო მელ მაც 
სა ზო გა დო ე ბას და ა ნა ხა, რას ნიშ ნავს გენ დე რუ ლი ხედ ვა, რა 
უპი რა ტე სო ბა აქვს გენ დე რულ ბი უ ჯეტს, რა ტო მაა აუ ცი ლე-
ბე ლი  თა ნას წო რო ბა ყვე ლა დო ნე ზე.

 
ამ კამ პა ნი ამ გარ კვე უ ლი ცვლი ლე ბე ბი მო ახ დი ნა თვით 

ჟურ ნა ლის ტე ბის  და მო კი დე ბუ ლე ბა ზე გენ დე რუ ლად აქ ტი-
უ რი თე მე ბის მი მართ.

თა თია სამ სო ნი ძე (ჯერ მუ შა ობ და ტე ლე კომ პა ნია „გუ-
რი ა ში“, ამ ჟა მად არის გა ზეთ „გუ რი ის მო ამ ბის“ კო რეს პონ-
დენ ტი) მი იჩ ნევს, რომ გენ დე რუ ლად მგრძნო ბი ა რე ადა მი ა ნი 
იყო ყო ველ თვის. მაგ რამ ბო ლო დროს გენ დე რუ ლი ალ ღო, 
ინ ტუ ი ცია უფ რო და ეხ ვე წა. მი სი აზ რით, „გენ დე რუ ლი საბ-
ჭო არის ფონ დი „სო ხუ მის“ სე რი ო ზუ ლი პრო ექ ტი, რომ ლის 
შე დე გე ბი ხვალ -ზეგ უფ რო გა მოჩ ნდე ბა. შე იძ ლე ბა შე იც ვა-
ლოს პო ლი ტი კუ რი სი ტუ ა ცი ა, შე იც ვა ლონ კონ კრე ტუ ლი 
ადა მი ა ნე ბი გარ კვე ულ თა ნამ დე ბო ბებ ზე, მაგ რამ საბ ჭოს 
აქვს რე ა ლუ რი სა შუ ა ლე ბა, ითა ნამ შრომ ლოს ყვე ლას თან და 
მო ი პო ვოს თან ხე ბი გენ დე რუ ლი პრობ ლე მე ბის გა და საჭ რე-
ლად, რად გან ეს თე მა ყვე ლა პო ლი ტი კუ რი ძა ლის თვის იქ ნე-
ბა პრი ო რი ტე ტუ ლი“. 
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თა კო არ ზი ა ნი (მუ შა ობ და სე ნა კის ტე ლე კომ პა ნია „ეგ-

რის ში“) სის ტე მა ტუ რად აშუ ქებ და სე ნა კის გენ დე რუ ლი სა-
კონ სულ ტა ციო საბ ჭოს სხდო მებს, აქ ტი ვო ბებს. მის ჟურ ნა-
ლის ტურ პრაქ ტი კა ში პრი ო რი ტე ტუ ლი გახ და სო ცი ა ლუ რად 
და უც ვე ლი ადა მი ა ნე ბის, დევ ნი ლე ბის, ხან დაზ მუ ლე ბის, ბავ-
შვე ბის, მარ ტო ხე ლა და მრა ვალ შვი ლი ა ნი დე დე ბის პრობ-
ლე მე ბი. ჟურ ნა ლის ტის მთა ვარ და ნიშ ნუ ლე ბად თა კო რე გი-
ონ ში არ სე ბუ ლ მწვა ვე, აუ ცი ლებ ლად მო საგ ვა რე ბელ სა კი-
თხებ ზე წე რას და სი უ ჟე ტე ბის კე თე ბას მი იჩ ნევს: „ჩვენ თან 
მო დი ან ადა მი ა ნე ბი, რომ ლებ საც სო ცი ა ლუ რი პრობ ლე მე ბი 
აწუ ხებთ. ვცდი ლობთ მა თი სატ კი ვა რი  სა ზო გა დო ე ბის, ად-
გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბის ყუ რა დღე ბის ქვეშ მო ვაქ ცი ოთ. 
ჩე მი აზ რით, რე გი ო ნუ ლი ტე ლე კომ პა ნი ის რო ლი ესე ცა ა“.

დეა მა ნა გა ძე („ქუ თა ი სი პოს ტის“ ჟურ ნა ლის ტი) აღ ნიშ-
ნავს: „მას მე დია არის მე-4 ხე ლი სუფ ლე ბა და უკ ვე სა ზო გა-
დო ე ბა ძა ლი ან არის და მო კი დე ბუ ლი იმა ზე, თუ რას გა ა შუ-
ქებს მე დი ა. ამი ტომ ჟურ ნა ლის ტე ბის პა სუ ხის მგებ ლო ბა დი-
დი ა“. მი სი აზ რით, „ჟურ ნა ლის ტე ბის თვის ბევ რია სა მუ შაო 
გენ დე რუ ლი კუ თხით და ფონდ „სო ხუმ თან“ თა ნამ შრომ ლო-
ბა ამ საქ მე ში ძა ლი ან სა სარ გებ ლო და ნა ყო ფი ე რი ა“. 

გან სა კუთ რე ბით უნ და აღი ნიშ ნოს ორი ჟურ ნა ლის ტის შე-
სა ხებ: ნა ნა რო ბა ქი ძე - ქუ თა ი სის გენ დე რუ ლი სა კონ სულ-
ტა ციო საბ ჭოს წევ რი ა, გი ორ გი გირ კე ლი ძე - ოზურ გე თის 
საბ ჭო სი. ორი ვე მო ნა წი ლე ობ და ად გი ლობ რი ვი გენ დე რუ ლი 
სა ჭი რო ე ბე ბის კვლე ვა ში, საბ ჭოს პრო ექ ტე ბის შე მუ შა ვე ბა სა 
და გან ხორ ცი ე ლე ბა ში. 

ნა ნა რო ბა ქი ძე ერ თ-ერთ ყვე ლა ზე გენ დე რულ ჟურ ნა-
ლის ტად შე იძ ლე ბა და სა ხელ დეს მთელ სა ქარ თვე ლო ში. მი-
სი მო ნა წი ლე ო ბით გასულ ყვე ლა გა და ცე მა ში და სა ავ ტო რო 
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ტე ლე ჟურ ნა ლში „7 დღე“ ყო ველ თვის დიდ ყუ რა დღე ბას უთ-
მობს გენ დე რუ ლი საბ ჭოს მუ შა ო ბას და სა ერ თოდ, გენ დე-
რულ თე მებს. 

მაგ რამ, რო გორც ამ ბობს, ად რე ეს თე მა არ მი აჩ ნდა სა ჯა-
როდ, არ გრძნობ და, არ გა ნიც დი და. მას შემ დეგ, რაც ფონ დი 
„სო ხუ მის“ აქ ტი ვო ბებ ში ჩა ერ თო, თან და თან გა აც ნო ბი ე რა 
გენ დე რუ ლი ჟურ ნა ლის ტუ რი მიდ გო მის მნიშ ვნე ლო ბა.

„მო დის თვის არ და მი წყია გენ დე რუ ლი კუ თხით მუ შა ო-
ბა, - აღ ნიშ ნავს ნა ნა რო ბა ქი ძე -  მი მაჩ ნდა, რომ ცალ კე უ ლი 
ფრა ზით, სი უ ჟე ტით თუ გა და ცე მით იმ ქა ლებს ვეხ მა რე ბო-
დი, რო მელ თაც სა ზო გა დო ე ბის გან მხარ და ჭე რა სჭირ დე ბო-
დათ. ეს არ არის მხო ლოდ ჩე მი, ერ თი ჟურ ნა ლის ტის დამ-
სა ხუ რე ბა. უდი დე სი ღვაწ ლი აქვს ტე ლე კომ პა ნია „რი ო ნის“ 
ხელ მძღვა ნე ლო ბას. ის ჟურ ნა ლის ტე ბიც, რომ ლე ბიც მე რე 
შე მოგ ვი ერ თდნენ, ინ ტე რე სით მუ შა ო ბენ გენ დე რულ სა კი-
თხებ ზე, მათ თვის ეს არც ტვირ თია და არც ვინ მეს გან მი-
ღე ბუ ლი დაკ ვე თა. ჩვენ დროს ცო ტა გა ვას წა რით.  წლე ბის 
წინ რომ არ დაგ ვე წყო ამ კუ თხით აქ ტი უ რო ბა, უფ რო გვი ან 
მი ვი ღებ დით შე დე გებს... შე დე გია ის, რომ არ სე ბობს პარ ლა-
მენ ტის მი ერ მი ღე ბუ ლი კა ნო ნე ბი გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო-
ბის და ძა ლა დო ბის პრე ვენ ცი ის კუ თხით. ეს ყვე ლა ფე რი თა-
ვი სით არ ხდე ბა, ჩვენ ამ შე დე გე ბის თა ნა მო ნა წი ლე ე ბი ვართ, 
ამ ყვე ლა ფერ ში სა კუ თარ წვლილ საც ვხე დავ.“

გი ორ გი გირ კე ლი ძე ჟურ ნა ლის ტთა გენ დე რუ ლი თა ნას-
წო რო ბის ქსე ლის წევ რი ცაა და გა მოც დი ლი მწვრთნე ლიც, 
რო მე ლიც ატა რებ და ვორ კშო პებ სა და ტრე ნინ გებს გენ დე-
რულ თე მებ ზე ქა ლა ქი სა და მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მას შტა ბით.

გი ორ გი ხელ მძღვა ნე ლობს ოზურ გე თის გენ დე რის მე-
დია - ცენტრს, რო მე ლიც „გუ რია NEWS“-ის ოფის შია გახ სნი-
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ლი. ასე თი ცენ ტრი 8 ქა ლაქ ში შე იქ მნა, მაგ რამ ოზურ გე თის 
ცენ ტრი ყვე ლა ზე აქ ტი უ რი ა. აქ იმარ თე ბა ჟურ ნა ლის ტუ-
რი შეხ ვედ რე ბი, დი ა ლო გე ბი დე პუ ტა ტებ თან, გენ დე რუ ლი 
სა კონ სულ ტა ციო საბ ჭოს წევ რებ თან, ახალ გაზ რდებ თან. 
გენ დე რის მე დია ცენტრს აქვს თა ვი სი ბლო გი, სა დაც ბევ-
რი სა ინ ტე რე სო სტა ტია და გენ დე რუ ლი სი ახ ლე იბეჭ დე ბა 
- ქალ თა რა ო დე ნო ბის გაზ რდა ზე პო ლი ტი კა ში, გენ დე რულ 
ბი უ ჯეტ ზე, გენ დე რის ქარ თულ ფეს ვებ ზე, შეზ ღუ დუ ლი შე-
საძ ლებ ლო ბის მქო ნე პი რე ბის ინ ტეგ რა ცი ა ზე სა ზო გა დო ე-
ბა ში, ნა ად რე ვი ქორ წი ნე ბის პრობ ლე მა ზე, ძა ლა დო ბა ზე, სე-
ლექ ცი უ რი აბორ ტე ბის თე მა ზე... 

გი ორ გის ინი ცი ა ტი ვით ქუ თა ი სე ლი და ოზურ გე თე ლი 
ჟურ ნა ლის ტე ბი სათ ვის 2015 წლის 8 სექ ტემ ბერს გა ი მარ თა 
ტრე ნინ გი გენ დე რუ ლი ბი უ ჯე ტის თე მა ზე და მე დი ის როლ ზე 
ბი უ ჯე ტის ფორ მი რე ბა ში. ტრე ნინგს უძღ ვე ბოდ ნენ სა ქარ-
თვე ლოს დე მოკ რა ტი უ ლი კავ ში რის წარ მო მად გენ ლე ბი ლე-
ვან ხინ თი ბი ძე და ირაკ ლი პა პა ვა. 

ტრე ნინ გის ბო ლოს  მოწ ვე უ ლი იყო საკ რე ბუ ლოს დე-
პუ ტა ტი, სო ფელ ცხემ ლის ხი დის სკო ლის დი რექ ტო-
რი, ოზურგეთის გენდერული საკონსულტაციო საბჭოს 
თავმჯდომარის მოადგილე ლა ლი სი ჭი ნა ვა. მან ჯან მრთე-
ლო ბის უმ ძი მე სი პრობ ლე მე ბი გა ია რა წარ სულ ში, მაგ რამ 
არ და ნებ და და მე რე ოზურ გე თის გენ დე რულ საბ ჭოს თან 
ერ თად თა ვად გა ნა ხორ ცი ე ლა პრო ექ ტი „კი ბო გა ნა ჩე ნი არ 
არის“. ეს იყო თვით მმარ თვე ლო ბის მხრი დან ბი უ ჯე ტის გენ-
დე რუ ლი გა ნა წი ლე ბის ერ თ-ერ თი სა უ კე თე სო მა გა ლი თი. და 
მე დი ა მაც აი ტა ცა ეს თე მა.

უნ და ით ქვას ისიც, რომ ყვე ლა აქ ტი ვო ბა, ყვე ლა ღო ნის-
ძი ე ბა, რო მე ლიც პრო ექ ტის ფარ გლებ ში მიმ დი ნა რე ობ და, 
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აი სა ხე ბო და ფონ დი სო ხუ მის ვებ -გვერ დზე www.sokhumi.ge. 
ამას გარ და, შე იქ მნა ვებ -გვერ დი www.gac.fsokhumi.ge

ფონ დმა „სო ხუმ მა“ გა მოს ცა ჟურ ნა ლი „გენ დე რუ ლი სა-
კონ სულ ტა ციო საბ ჭო ე ბი“. ერ თი - პირ ვე ლი საპ რო ექ ტო 
წლის ბო ლოს, 2014 წელს, მე ო რე - 2015 წელს და მე სა მე, შე-
მა ჯა მე ბე ლი ნო მე რი 2016 წლის აგ ვის ტო ში. ამ ჟურ ნა ლე-
ბის თვის მა სა ლე ბის მომ ზა დე ბა ში ფონ დი „სო ხუ მის“ თა ნამ-
შრომ ლებ თან ერ თად აქ ტი უ რი მო ნა წი ლე ო ბა მი ი ღეს ქუ თა ი-
სელ მა, ოზურ გე თელ მა და სე ნა კელ მა  ჟურ ნა ლის ტებ მა.

სამ წლი ან მა თა ნამ შრომ ლო ბამ დაგ ვა ნა ხა  მე დი ა კომ პო-
ნენ ტის დი დი მნიშ ვნე ლო ბა.

ამ თა ნამ შრომ ლო ბის შე დე გი ა:
მე დი ა ში პრობ ლე მე ბის და მა თი მოგ ვა რე ბის გზე ბის ახ-

ლე ბუ რი, უფ რო სა მარ თლი ა ნი და ნახ ვა. 
უფ რო მე ტი სო ცი ა ლუ რი და გენ დე რუ ლი აქ ცენ ტი. 
მე ტი მგრძნო ბე ლო ბა, გულ შე მატ კივ რო ბა. 
და, რაც მთა ვა რი ა, ოპ ტი მიზ მი, რომ ყვე ლა ფე რი უკეთ 

იქ ნე ბა, თუ მთავ რო ბა, არა სამ თავ რო ბო სექ ტო რი, მე დია და 
სა ზო გა დო ე ბა ერ თი ა ნი ძა ლის ხმე ვით იმოქ მე დე ბენ.



46
მოსახლეობისსაჭიროებებისშესწავლა-

გენდერულიბიუჯეტისსაფუძველი

ემაკამკია
პრო ექ ტის ასისტენტი

ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის კო დექ სი ად გი ლობ-
რივ ხე ლი სუფ ლე ბას ავალ დე ბუ ლებს გენ დე რუ ლი თა ნას წო-
რო ბის პრინ ცი პე ბის ხელ შე წყო ბას. სა დღე ი სოდ, თვით მმარ-
თვე ლო ბის წარ მო მად გენ ლებს უკ ვე გაც ნო ბი ე რე ბუ ლი  აქვთ, 
რომ უნ და მოხ დეს კონ კრე ტუ ლი  ვალ დე ბუ ლე ბე ბის აღე ბა 
და რე ა ლი ზა ცია და არა მხო ლოდ მა თი მხრი დან ქალ თა და 
სხვა სპე ცი ფი კუ რი სა ჭი რო ე ბე ბის მქო ნე ჯგუ ფე ბის მხარ-
და ჭე რის პროგ რა მებ ზე სა უ ბა რი და პო ლი ტი კუ რი ნე ბის 
დე მონ სტრი რე ბა. ეს პა სუ ხობს ქვეყ ნის მი ერ აღე ბულ სა ერ-
თა შო რი სო ვალ დე ბუ ლე ბებს, მათ შო რის გა ე როს მდგრა დი 
გან ვი თა რე ბის მიზ ნებ სა და ამო ცა ნებ ს, რაც თვით მმარ თვე-
ლო ბე ბის თვი საც  ერ თ-ერ თი მთა ვა რი ორი ენ ტი რი ა.

ჩვენს მი ერ გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი სამ წლი ა ნი პრო ექ ტის 
ერ თ-ერ თი უმ თავ რე სი კომ პო ნენ ტი იყო კვლე ვე ბი, რომ ლე-
ბიც ჩა ტარ და სა მი ვე სა მიზ ნე მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში. 

გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი იყო ად გი ლობ რი ვი  სა მო ქა ლა ქო 
ჯგუ ფე ბის გენ დე რუ ლი სა ჭი რო ე ბე ბის კვლე ვა და ა სე ვე - 
თვით მმარ თვე ლო ბე ბის ბი უ ჯე ტე ბის გენ დე რუ ლი ანა ლი-
ზი. სამ ჯერ გან ხორ ცი ელ და  სა ჭი რო ე ბა თა კვლე ვა სა მი ვე 
მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში (2014, 2015, 2016წწ.) და ორ ჯერ - ად-
გი ლობ რი ვი ბი უ ჯე ტის გენ დე რუ ლი ანა ლი ზი (2014 და 2016 
წლებ ში).

იმ პი რო ბებ ში, რო ცა კვა ლი ფი ცი უ რი კვლე ვე ბი ძა ლი-
ან დი დი ფუ ფუ ნე ბაა და, ჩვე უ ლებ რივ, ძნე ლია ასე თი და ნა-
ხარ ჯის გათ ვა ლის წი ნე ბა, მი ღე ბუ ლი პრაქ ტი კაა არა სამ თავ-
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რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ის მი ერ ჩა ტა რე ბუ ლი კვლე ვე ბი. ისი ნი, 
რო გორც წე სი, ნაკ ლებ ამ ბი ცი ო ზუ რი ა, მაგ რამ შე სა ბა მის 
მე თო დო ლო გი ა ში გარ კვე ვი სა და სა ჭი რო წე სე ბის დაც ვის, 
სა ვე ლე სა მუ შა ოს შე სას რუ ლებ ლად მო ტი ვი რე ბუ ლი ჯგუ-
ფის და ოპ ტი მა ლუ რი ანა ლი ზის შემ თხვე ვა ში საკ მა ოდ კარგ 
შე დეგს იძ ლე ვა. მსგავ სი სპე ცი ფი კის კვლე ვას აქვს თა ვი სი 
უპი რა ტე სო ბაც: რე გი ონ ში ხდე ბა სა მიზ ნე ჯგუ ფე ბის შერ ჩე-
ვა, დარ გის სპე ცი ა ლის ტე ბის, ად გი ლობ რი ვი ექ სპერ ტე ბის 
მაქ სი მა ლუ რი მო ბი ლი ზე ბა.  

ზედ მე ტი თავ მდაბ ლო ბის გა რე შე შე იძ ლე ბა ით ქვას, რომ 
პრო ექ ტის 3 წლის გან მავ ლო ბა ში ჩა ტა რე ბუ ლი კვლე ვე ბის 
შე დე გე ბი მა ღა ლი სან დო ო ბის ხა რის ხით სარ გებ ლობ და რო-
გორც ად გი ლობ რივ სა ზო გა დო ე ბა ში, ისე ვე - თვით მმარ თვე-
ლო ბის წარ მო მად გენ ლებ ში.  მოგ ვის მე ნია კვა ლი ფი ცი უ რი 
სპე ცი ა ლის ტე ბის პო ზი ტი უ რი შე ფა სე ბაც. ად გი ლობ რივ ბი-
უ ჯეტ ზე მუ შა ო ბი სას ხში რად ხდე ბო და აპე ლი რე ბა მის შე დე-
გებ ზე. რაც მთა ვა რი ა, მათ და უ დეს სა ფუძ ვე ლი აღ ნიშ ნულ 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში იმის გაც ნო ბი ე რე ბას,

- რომ აუ ცი ლე ბე ლია ად გი ლობ რივ სტა ტის ტი კა ზე, კვლე-
ვებ ზე და ფუძ ნე ბუ ლი პროგ რა მე ბის და ნერ გვა; 

- რომ შე უძ ლე ბე ლი ა, იცო დე სერ ვი სის რე ა ლუ რი სა ჭი-
რო ე ბა, თუ მხო ლოდ იმ ბე ნე ფი ცი ა რებ ზე გაქვს ინ ფორ მა-
ცი ა, ვინც წლე ბის გან მავ ლო ბა ში არის მი სი მო სარ გებ ლე, 
ან მათ ზე - ვი საც წე რი ლო ბი თი მო მარ თვა უდევს შე სა ბა მის 
სამ სა ხურ ში. შე იძ ლე ბა, იყ ვნენ ადა მი ა ნე ბიც, ვი საც ეს სერ-
ვი სი სხვა ზე უფ რო სჭირ დე ბა, მაგ რამ არა სო დეს მო უ მარ-
თავს დახ მა რე ბის თვის; 

- რომ აუ ცი ლე ბე ლია პროგ რა მე ბის გავ ლე ნი სა და ეფექ-
ტის შე ფა სე ბა. ხში რად პროგ რა მე ბის შემ ქმნე ლებს და მის 
მო სარ გებ ლე ებს სრუ ლი ად გან სხვა ვე ბუ ლი აღ ქმა აქვთ. მა-
გა ლი თის თვის, აქ შეგ ვიძ ლია მო ვიყ ვა ნოთ ოზურ გე თის მუ-
ნი ცი პა ლი ტეტ ში გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი პროგ რა მა: ეროვ ნუ ლი 
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გა მოც დე ბის წარ მა ტე ბით ჩა ბა რე ბის შემ თხვე ვა ში ხდე ბო და 
აბი ტუ რი ენ ტის წა ხა ლი სე ბა 3000 ლა რით, ხო ლო მი სი სკო-
ლის - 1000 ლა რით. უნ და ით ქვას, რომ პროგ რა მას ბევ რი 
მო წი ნა აღ მდე გე ჰყავ და და კითხ ვის ნიშ ნის ქვეშ იდ გა მი სი 
მომ დევ ნო წლის ბი უ ჯეტ ში გაგ რძე ლე ბის სა კი თხი, რომ არა 
ჩა ტა რე ბუ ლი კვლე ვა, სა დაც ის და სა ხელ და თვით მმარ თვე-
ლო ბის ერ თ-ერთ ყვე ლა ზე წარ მა ტე ბულ პროგ რა მად. 

პრო ექ ტის ფარ გლებ ში ჩვენ პირ ვე ლად შე ვე ცა დეთ ბი უ-
ჯე ტის გენ დე რულ კვლე ვას. ეს არ ცთუ ისე აპ რო ბი რე ბუ ლი 
სფე როა სა ქარ თვე ლო ში. რო გორც აკა დე მი უ რი ხა რის ხის 
სპე ცი ა ლის ტე ბი აღი ა რე ბენ, ბი უ ჯე ტის გენ დე რუ ლი ანა ლი-
ზის  მე თო დო ლო გი აც კი არ არის ჩვენ თან სა თა ნა დოდ შე-
მუ შა ვე ბუ ლი.

მიზ ნად და ვი სა ხეთ, რომ ჩვენს მი ერ გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი 
კვლე ვე ბით: მაქ სი მა ლუ რად  გა ვაც ნო ბი ე როთ გენ დე რუ ლი-
გან სხვა ვე ბე ბი, რაც უკ ვე არ სე ბულ  ბი უ ჯეტ შია მო ცე მუ ლი;  
ხე ლი შე ვუ წყოთ, რომ მო ცე მუ ლი (და ყვე ლა შემ დგო მი)  წლის 
პროგ რა მე ბის და გეგ მვის, შეს რუ ლე ბი სა და გან ხორ ცი ე ლე-
ბის დროს მაქ სი მა ლუ რად იქ ნეს გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი გენ-
დე რუ ლი (მათ შო რის, გან სხვა ვე ბუ ლი  სა ჭი რო ე ბე ბის მქო ნე 
პირ თა) მო თხოვ ნე ბი ; ა ნა ლი ზის შე დე გე ბის გათ ვა ლის წი ნე-
ბით გა უმ ჯო ბეს დეს მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის საქ მი ა ნო ბა სხვა დას-
ხვა  ინ ტე რე სის ჯგუ ფე ბის მო თხოვ ნე ბის მი მარ თუ ლე ბით.  

ჩა ტა რე ბუ ლი გენ დე რუ ლი  ა ნა ლი ზი, ჩვე ნი ღრმა რწმე-
ნით , ხელს შე უ წყობ და:

ა) ად გი ლობ რივ პრო ცე სებ ში  ქა ლე ბი სა  და  მა მა კა ცე ბის, 
სხვა სო ცი ა ლუ რი ჯგუ ფე ბის  სრულ  ჩარ თვას  და,  შე სა ბა მი-
სად, ადა მი ა ნუ რი  რე სურ სე ბის  სრულ ყო ფილ  გა მო ყე ნე ბას ამ 
რე სურ სე ბის სა მარ თლი ა ნი გა ნა წი ლე ბის პა რა ლე ლუ რად.

ბ) თვით მმარ თვე ლო ბის კონ ტრო ლის ინ სტრუ მენ ტის 
თა ნა ბარ ზო მი ერ  ხელ მი საწ ვდო მო ბას ორი ვე სქე სის, სხვა-
დას ხვა სო ცი ა ლუ რი ჯგუ ფის (ა ხალ გაზ რდე ბი, შშმ პი რე ბი, 
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დევ ნი ლე ბი, ეთ ნი კუ რი უმ ცი რე სო ბე ბი და ა.შ.) წარ მო მად-
გე ნელ თათ ვის, მათ შო რის კონ სტრუქ ცი უ ლი კო მუ ნი კა ცი ის 
ხა რის ხის გაზ რდას.

პრო ექ ტით ვე იყო გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი სა ვე ლე სა მუ შა-
ო ებ ში საბ ჭოს წევ რე ბის ჩარ თვა, რაც ვა ღი ა რებთ, არ იყო 
ად ვი ლი, რად გან მათ უმე ტე სო ბას დას ჭირ და სრუ ლი ად ახა-
ლი, უცხო სფე როს ათ ვი სე ბა და სა ჭი რო უნა რე ბის შე ძე ნა. 
ძა ლი ან დი დი მუ შა ო ბა დაგ ვჭირ და ჩვენც - კვლე ვის ორ გა-
ნი ზა ტო რებს, რად გან სა ჭი რო ინ ფორ მა ცი ის მო ძი ე ბის კუ-
თხით გა წე უ ლი დი დი ძა ლის ხმე ვის მი უ ხე და ვად, აღ მოჩ ნდა, 
რომ თით ქმის პი ო ნე რე ბი ვართ ად გი ლობ რი ვი სა ჭი რო ე ბე-
ბის კვლე ვა შიც, ბი უ ჯე ტის გენ დე რულ მო ნი ტო რინ გსა და 
ანა ლიზ შიც, და შეგ ვიძ ლია ვი სარ გებ ლოთ მხო ლოდ ზო გა დი 
რე კო მენ და ცი ე ბით და მე თო დო ლო გი ით.

დღეს თა მა მად შე იძ ლე ბა ვთქვათ, რომ კო ლო სა ლურ მა 
ძა ლის ხმე ვამ შე დე გი გა მო ი ღო - გაჩ ნდა ძა ლი ან ბევ რი ახა-
ლი ინ ფორ მა ცი ა, ახა ლი თე მე ბი და ინო ვა ცი უ რი პროგ რა მე-
ბი, გა მო იკ ვე თა სა ჭი რო ე ბე ბი, რო მელ თა გან, რა თქმა უნ და, 
თვით მმარ თვე ლო ბა ყვე ლას ვერ უპა სუ ხებს ბი უ ჯე ტის სიმ-
წი რის გა მო, მაგ რამ აც ნო ბი ე რებს სა კუ თარ პა სუ ხის მგებ-
ლო ბას, რა მე თუ მო ქა ლა ქე ე ბი მის გან ელი ან მეტ დაც ვას, 
ახალ პრო ექ ტებს, გან ვი თა რე ბის პერ სპექ ტი ვებს. 

მიგ ვაჩ ნი ა, რომ ეს მათ თვის კარ გი სტი მუ ლია იმის თვის, 
რომ მოხ დეს შე უქ ცე ვა დი სვლა დე ცენ ტრა ლი ზა ცი ის კენ, 
ახა ლი ინ ვეს ტი ცი ე ბის მო ზიდ ვის კენ და ად გი ლობ რი ვი ხე-
ლი სუფ ლე ბა „სხვი სი ხე ლის შემ ყუ რე კი არ იყოს“, არა მედ 
რე ა ლუ რად შეძ ლოს იმ გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის მი ღე ბა და ინი-
ცი რე ბა, რაც კა ნო ნით აქვს მი ნი ჭე ბუ ლი. 

თუ იუ მორს მო ვიშ ვე ლი ებთ, თუნ დაც ის ფაქ ტი, რომ სა-
მიზ ნე მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში ბევ რის თვის თვით მმარ თვე ლო-
ბა მხო ლოდ ერ თჯე რა დი დახ მა რე ბე ბის გამ ცემ ინ სტი ტუ-
ტად აღარ მო ი აზ რე ბა, წინ გა დად გმუ ლი ნა ბი ჯად მოგ ვაჩ ნი ა.
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რაც შე ე ხე ბა კვლე ვე ბის მე თო დო ლო გი ას: სა ჭი რო კითხ-

ვებ ზე პა სუ ხის მი სა ღე ბად  ჩა ტა რე ბუ ლი საქ მი ა ნო ბა  მო ი-
ცავ და რამ დე ნი მე მი მარ თუ ლე ბას. კერ ძოდ: გა ნი საზ ღვრა 
სა მიზ ნე ჯგუ ფე ბი, ვი სი სა ჭი რო ე ბე ბის შეს წავ ლაც ხდე ბო და 
მთე ლი ამ ხნის გან მავ ლო ბა ში; კვლე ვა ზე პა სუ ხის მგე ბე ლი 
პი რე ბი. ბი უ ჯე ტის გენ დე რუ ლი მო ნი ტო რინ გის და ანა ლი-
ზის კუ თხით, ის მო ი ცავ და  სი ტუ ა ცი ის გენ დე რულ  ანა ლიზს  
სხვა დას ხვა კა ტე გო რი ი სა და ჯგუ ფის მი ხედ ვით;  ად გი ლობ-
რი ვი შრო მის ბაზ რის გენ დე რუ ლი ას პექ ტე ბის გან ხილ ვას; 
ქალ თა პო ლი ტი კუ რი მო ნა წი ლე ო ბის ხა რისხს ად გი ლობ რი ვი 
თვით მმარ თვე ლო ბის დო ნე ზე; თვით მმარ თვე ლო ბის გენ დე-
რუ ლი კომ პე ტენ ტუ რო ბის ანა ლიზს; სა ბი უ ჯე ტო პრი ო რი ტე-
ტე ბის გენ დე რულ ვექ ტო რებს; ად გი ლობ რი ვი  შე მო სავ ლე-
ბი სა და  ხარ ჯე ბის ანა ლიზს გენ დე რულ ჭრილ ში; გენ დე რუ-
ლად მგრძნო ბი ა რე ად გი ლობ რი ვი ხარ ჯე ბის წილს მთლი ან 
ბი უ ჯეტ ში; გა ნათ ლე ბის გენ დე რულ ას პექ ტებს;   სო ცი ა ლუ-
რი უზ რუნ ველ ყო ფი სა და ჯან მრთე ლო ბის დაც ვის მუ ნი ცი-
პა ლუ რი პროგ რა მე ბის გენ დე რულ გავ ლე ნას; თვით მმარ-
თვე ლო ბის გენ დე რუ ლი პო ლი ტი კის გან ხილ ვას სხვა დას ხვა 
ჯგუფ თან - შშმ პი რე ბი, დევ ნი ლე ბი, ეთ ნი კუ რი უმ ცი რე სო-
ბე ბი, მრა ვალ შვი ლი ა ნი ოჯა ხე ბი, ახალ გაზ რდე ბი და ა.შ. - მი-
მარ თე ბა ში; გრძელ ვა დი ა ნი პერ სპექ ტი ვის გან ხილ ვას.

პრო ექ ტის გან მავ ლო ბა ში ჩა ტა რე ბუ ლი კვლე ვე ბით  მოხ და 
იგპ და სო ცი ა ლუ რად და უც ვე ლი ქა ლე ბის, ეკო მიგ რან ტე ბის, 
ახალ გაზ რდე ბის, შშმ პი რე ბის, ნა ცი ო ნა ლუ რი უმ ცი რე სო ბე-
ბის, მცი რე ბიზ ნეს ში ჩარ თუ ლი ქა ლე ბის, მრა ვალ შვი ლი ა ნი 
და მარ ტო ხე ლა მშობ ლე ბის გენ დე რუ ლი სა ჭი რო ე ბე ბის შეს-
წავ ლა და ად გი ლობ რი ვი ექ სპერ ტე ბის ჩარ თვით ად გი ლობ-
რი ვი პროგ რა მე ბი სათ ვის რე კო მენ და ცი ე ბის მომ ზა დე ბა. მე-
ო რე მხრივ, გენ დე რუ ლი პა რა მეტ რე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით 
ჩა ტა რე ბუ ლი ბი უ ჯე ტის ანა ლი ზი სა შუ ა ლე ბას იძ ლე ო და, კი-
დევ ერ თხელ გან გვე საზ ღვრა, რო გო რია თვით მმარ თვე ლო ბის 
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ხარ ჯე ბის „გენ დე რუ ლი წი ლი“ (გა ნათ ლე ბა, ჯან მრთე ლო ბის 
და სო ცი ა ლუ რი დაც ვა), რამ დე ნად სა მარ თლი ა ნად არის ად გი-
ლობ რი ვი რე სურ სე ბი გა ნა წი ლე ბუ ლი მო ქა ლა ქე თა ჯგუ ფე ბის 
სა ჭი რო ე ბე ბის მი ხედ ვით, რამ დე ნად ეფექ ტუ რია არ სე ბუ ლი 
პროგ რა მე ბი და რო გორ  პა სუ ხობს არ სე ბულ გა მოწ ვე ვებს.

გვქონ და მცდე ლო ბა, თვით მმარ თვე ლო ბე ბის 2016 წლის 
ბი უ ჯე ტის ანა ლი ზის შემ დგომ  პა სუ ხი გაგ ვე ცა კითხ ვა ზე: 
რამ დე ნად გა უმ ჯო ბეს და სი ტუ ა ცია მო ცე მულ პე რი ოდ ში 
გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის კუ თხით. რას გვაძ ლევს მი სი 
შე და რე ბა 2014 წელს მი ღე ბულ შე დე გებ თან, რად გან დი ნა-
მი კა ში ბი უ ჯე ტის გენ დე რუ ლი შე ფა სე ბა სა შუ ა ლე ბას იძ ლე-
ვა, გან ვსაზ ღვროთ, თუ რა იყო, რა არის და რა შე იძ ლე ბა 
იყოს მო მა ვალ ში ად გი ლობ რი ვი რე სურ სე ბის და ნა წი ლე ბის 
კუ თხით; რა შეძ ლო მუ ნი ცი პა ლი ტეტ მა და რა ში სჭირ დე-
ბა მას მიდ გო მე ბის შეც ვლა; რო გორ შე იც ვა ლა სო ცი ა ლუ-
რი გა რე მო და რამ დე ნად გა უმ ჯო ბეს და მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში 
სხვა დას ხვა სო ცი ა ლუ რი ფე ნის, გან სა კუთ რე ბით კი ქალ თა 
მდგო მა რე ო ბა.

ჩვენ კარ გად გვეს მო და, რომ რთუ ლი ამო ცა ნის წი ნა ში 
ვი დე ქით. იმ პი რო ბებ ში, რო ცა ად გი ლობ რი ვი ბი უ ჯე ტი მი-
სი და გეგ მვის ეტაპ ზე არ არის გენ დე რუ ლი პა რა მეტ რე ბით 
შედ გე ნი ლი, ანა ლი ზი იმი სა, რა როლს თა მა შობს ის მუ ნი ცი-
პა ლი ტეტ ში გენ დე რუ ლი პო ლი ტი კის რე ა ლი ზა ცი ა ში, რთუ-
ლი ა, მაგ რამ შე უძ ლე ბე ლი ნამ დვი ლად არა ა. გენ დე რუ ლი 
ანა ლი ზის ინ სტრუ მენ ტე ბის გა მო ყე ნე ბით შეგ ვიძ ლია ქალ ზე 
და მა მა კაც ზე, ასე ვე სხვა სო ცი ა ლურ ჯგუფ ზე ამა თუ იმ პო-
ლი ტი კის, პროგ რა მის, სტრა ტე გი უ ლი მიდ გო მის, ინ სტი ტუ-
ტის გან სხვა ვე ბუ ლი ზე მოქ მე დე ბის გა მოვ ლე ნა და შეს წავ ლა.

უნ და ით ქვას, რომ ად გი ლობ რი ვი გენ დე რუ ლი პო ლი ტი-
კი სა და პრაქ ტი კის კვლე ვის შე დე გებ მა ჩვენც და სა ზო გა დო-
ე ბაც კი დევ ერ თხელ დაგ ვარ წმუ ნა, რომ ამა თუ იმ პროგ რა-
მას, პრო ექტს აქვს სრუ ლი ად სხვა დას ხვა გავ ლე ნა ქა ლებ ზე 
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და კა ცებ ზე (ა სე ვე სხვა სო ცი ა ლურ  ჯგუ ფებ ზე) და სხვა დას-
ხვა ნა ი რად აი სა ხე ბა მათ სა ჭი რო ე ბებ ზე, გან ვი თა რე ბა ზე. ეს-
კი აუ ცი ლე ბელს ხდის სა ბი უ ჯე ტო პროგ რა მე ბის გენ დე რულ 
მო ნი ტო რინგს ასე ვე მის სა წყის - და გეგ მა რე ბის ეტაპ ზე.

კვლე ვე ბის და გეგ მვი სას პრო ექ ტის ერ თ-ერ თი ძი რი თა დი 
მი ზა ნი იყო  ად გი ლობ რივ თვით მმარ თვე ლო ბა ში გენ დე რუ-
ლი ბი უ ჯე ტის პრინ ცი პის დამ კვიდ რე ბა. კვლე ვე ბის შე დე-
გად შე მუ შა ვე ბუ ლი რე კო მენ და ცი ე ბი პე რი ო დუ ლად მი ე წო-
დე ბო და ად გი ლობ რივ თვით მმარ თვე ლო ბას. მა თი ნა წი ლი 
უკ ვე გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლია ქუ თა ი სის, სე ნა კის, ოზურ გე თის 
თვით მმარ თვე ლო ბის ბი უ ჯე ტის სხვა დას ხვა პროგ რა მა ში, 
ნა წილ მა ასახ ვა ჰპო ვა გენ დე რუ ლი პო ლი ტი კის პრაქ ტი კა სა 
და ად გი ლობ რივ სა მო ქა ლა ქო ჯგუ ფებ თან გაზ რდილ თა ნამ-
შრომ ლო ბა ში.

გენ დე რუ ლი სა კონ სულ ტა ციო საბ ჭო ე ბი თა ვი ან თი საქ-
მი ა ნო ბით ცდი ლობ დნენ და ემ კვიდ რე ბი ნათ პრაქ ტი კა, რომ 
თვით მმარ თვე ლო ბა არის კო ლექ ტი უ რი პა სუ ხის მგებ ლო ბა 
იმა ზე, თუ რო გორ და რა ში უნ და იქ ნეს გა ნა წი ლე ბუ ლი ად-
გი ლობ რი ვი რე სურ სე ბი, რო მე ლი სა მო ქა ლა ქო ჯგუ ფე ბი სა-
ჭი რო ე ბენ უფ რო მეტ მხარ და ჭე რას და რა  მი მარ თუ ლე ბით 
უნ და გა უმ ჯო ბეს დეს ად გი ლობ რი ვი პო ლი ტი კა, გან სა კუთ-
რე ბით  - გრძელ ვა დი ა ნი პროგ რა მე ბის კუ თხით. 

გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი რე კო მენ და ცი ე ბი - საბ ჭო ე ბი ს უმ-
თავ რეს და ყვე ლა ზე წარ მა ტე ბით გან ხორ ცი ე ლე ბულ ინი-
ცი ა ტი ვად შე იძ ლე ბა მი ვიჩ ნი ოთ სკო ლამ დე ლი გა ნათ ლე ბის 
სერ ვი სის გან ვი თა რე ბის კუ თხით გა კე თე ბუ ლი რე კო მენ და-
ცი ე ბი. მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ სკო ლამ დე ლი გა ნათ ლე ბის 
სერ ვი სის გან ვი თა რე ბა ყვე ლა თვით მმარ თვე ლო ბის თვის 
პრი ო რი ტე ტი ა, მათ თვის მნიშ ვნე ლო ვა ნი სი ახ ლე იყო ამ სერ-
ვი სის გენ დე რუ ლი პა რა მეტ რე ბით გა ზომ ვა, რის შემ დე გაც 
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გა მოჩ ნდა ძა ლი ან ბევ რი სა კი თხი, რო მე ლიც მა ნამ დე მა თი 
ყუ რა დღე ბი სა და სა ბი უ ჯე ტო რე სურ სე ბის მიღ მა რჩე ბო და.

გარ და იმი სა, რომ მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში გა ი ზარ და ხარ-
ჯე ბი ბავ შვთა კვე ბა ზე, მოხ და ბა ღებ ში ინ ფრას ტრუქ ტუ რის 
მო წეს რი გე ბა, სის ტე მა ტი უ რად მი დის პე და გოგ თა და ბა-
ღის სხვა პერ სო ნა ლის კვა ლი ფი კა ცი ის ამაღ ლე ბა, და ე მა ტა 
ახა ლი ჯგუ ფე ბი ბა გის ასა კის ბავ შვე ბი სათ ვის, რაც მიზ ნად 
ისა ხავ და ში ნა მე ურ ნე ო ბებ ში ბავ შვე ბის მოვ ლა ზე დე დე ბის 
დრო ის ეკო ნო მი ას მა თი სო ცი ა ლუ რი აქ ტი ვო ბის სტი მუ ლი-
რე ბი სათ ვის (პროგ რა მა პირ და პირ უჩ ვე ნებს მუ ნი ცი პა ლუ-
რი ხარ ჯე ბის ეფექ ტუ რო ბას). რაც მთა ვა რი ა, და ი წყო და 
ეტა პობ რი ვად ხორ ცი ელ დე ბა კვლე ვებ ში გა მოკ ვე თი ლი სა-
ჭი რო ე ბის - სკო ლამ დე ლი აღ ზრდის პე და გო გე ბი სა და ტექ-
ნი კუ რი პერ სო ნა ლის თვის ხელ ფა სე ბის მო მა ტე ბა და მა თი 
სო ცი ა ლუ რი დაც ვა - გა უმ ჯო ბე სე ბის ღო ნის ძი ე ბე ბი. 

კი დევ ერ თი თვალ სა ჩი ნო ნი მუ ში სა ხელ მწი ფო ებ რი ვი აზ-
როვ ნე ბი სა, რა საც უდა ოდ საბ ჭო ე ბის საქ მი ა ნო ბას და ჩა ტა-
რე ბულ კვლე ვებს უნ და ვუ მად ლო დეთ: ბევრ მუ ნი ცი პა ლი-
ტეტ ში კერ ძო ბა ღე ბის სის ტე მა აღ ქმუ ლი ა, რო გორც კერ ძო 
ბიზ ნე სი, რო მელ თა ნაც მათ ნაკ ლე ბი შე ხე ბა აქვთ. სა მიზ ნე 
მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში აღ საზ რდე ლე ბის თვის გან ხორ ცი ე ლე ბუ-
ლი პროგ რა მე ბის ნა წი ლი კი თა ნაბ რად ეხე ბო და რო გორც 
მუ ნი ცი პა ლურ, ასე ვე კერ ძო სკო ლამ დელ და წე სე ბუ ლე ბებს.

გენ დე რუ ლი საბ ჭო ე ბი  მი იჩ ნე ვენ, რომ ბი უ ჯეტ ში შე ტა-
ნი ლი სი ახ ლე ე ბი,  და კავ ში რე ბუ ლი ახალ გაზ რდე ბის სტა ჟი-
რე ბას თან (ქუ თა ი სი), წარ მა ტე ბუ ლი სტუ დენ ტე ბის წა ხა ლი-
სე ბას თან (ო ზურ გე თი), სო ცი ა ლუ რად სა ში ში და ა ვა დე ბე ბის 
მკურ ნა ლო ბის და პრე ვენ ცი ის სა კი თხებ ზე, სო ცი ა ლუ რი 
ინ ფრას ტრუქ ტუ რის გა უმ ჯო ბე სე ბის მი მარ თუ ლე ბით (ქუ-
თა ი სი), მრა ვალ შვი ლი ან ოჯა ხებ ზე სო ცი ა ლუ რი პა კე ტე ბის 
გაზ რდის კუ თხით (სა მი ვე სა მიზ ნე მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი) და 
ა.შ., გარ კვე ულ წი ლად უკავ შირ დე ბა რე კო მენ და ცი ებს, რომ-
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ლე ბიც საბ ჭოს მი ე რ ე.წ. „გენ დე რუ ლი ჯგუ ფე ბის“, ექ სპერ-
ტე ბის, დარ გის სპე ცი ა ლის ტე ბის პო ზი ცი ებ ზე დაყ რდნო ბით 
იქ ნა გა კე თე ბუ ლი. 

საბ ჭო ე ბის მი ერ წარ მოდ გე ნილ რე კო მენ და ცი ებ ში საკ-
მაო ად გი ლი ეჭი რა ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის გენ-
დე რუ ლი სენ სი ტი უ რო ბის სა კითხს, რომ ლის შე მად გე ნე ლი 
ნა წი ლია გენ დე რუ ლი გა ნათ ლე ბა თვით მმარ თვე ლო ბა ში.  ამ 
კუ თხით საბ ჭო ე ბის უშუ ა ლო მო ნა წი ლე ო ბით და შე სა ბა მი-
სი ფი ნან სუ რი მხარ და ჭე რით არა ერ თი ღო ნის ძი ე ბა ჩა ტარ-
და. მათ შო რის სა ინ ფორ მა ციო შეხ ვედ რე ბი  და ტ რე ნინ გე ბი 
სოფ ლებ ში (სე ნა კი, ოზურ გე თი), ქალ თა ჯგუ ფე ბის, ახალ-
გაზ რდე ბის მი ერ ინი ცი რე ბუ ლი სა კი თხე ბის ად ვო კა ტი რე ბა 
(სე ნა კი. ოზურ გე თი, ქუ თა ი სი), ტრე ნინ გე ბი ად გი ლობ რი ვი 
ხე ლი სუფ ლე ბის სხვა დას ხვა შტოს წარ მო მად გე ნელ თათ ვის 
(სა მი ვე მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი).

თვით მმარ თვე ლო ბებ მა გა ით ვა ლის წი ნეს საბ ჭოს რე კო მენ-
და ცი ე ბი ახალ გაზ რდებ თან და სხვა სო ცი ა ლურ ჯგუ ფებ თან 
ოჯახ ში ძა ლა დო ბის პრე ვენ ცი ის კუ თხით აუ ცი ლე ბელ ღო ნის-
ძი ე ბებ თან და კავ ში რე ბით, რა საც მოყ ვა მა თი მხრი დან ფონდ 
„სო ხუმ თან“ ერ თად საბ ჭო ე ბის მი ერ ინი ცი რე ბუ ლი პრო ექ-
ტე ბის და ფი ნან სე ბა ( სა მი ვე სა მიზ ნე მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი).

სამ წუ ხა როდ, ყვე ლა თვით მმარ თვე ლო ბი სათ ვის დღემ დე 
გა მოწ ვე ვად რჩე ბა სო ცი ა ლუ რად მოწყ ვლა დი ჯგუ ფე ბის-
თვის ეკო ნო მი კუ რი გან ვი თა რე ბის ხელ შემ წყო ბი პრო ექ ტე-
ბის მხარ და ჭე რის სა კი თხი, მი უ ხე და ვად საბ ჭო ე ბის პე რი ო-
დუ ლი რე კო მენ და ცი ე ბი სა. ეს სო ცი ა ლუ რი დაკ ვე თა, რო მე-
ლიც სა ჭი რო ე ბა თა კვლე ვა ზე დაყ რდნო ბით მო დის ქალ თა 
ჯგუ ფე ბი დან, საბ ჭო სათ ვის ად გი ლობ რივ დო ნე ზე ად ვო კა-
ტი რე ბი სა და ლო ბი რე ბის თვის ერ თ-ერთ უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნეს 
სა კითხს წარ მო ად გენს. 

ასე ვე სა კი თხის სხვა დას ხვა დო ნე ზე ად ვო კა ტი რე ბის და-
ლო ბი რე ბის მი უ ხე და ვად, საბ ჭო ებ მა დღემ დე ვერ მო ა ხერ-
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ხეს იძუ ლე ბით გა დად გი ლე ბუ ლი პი რე ბის სა ზო გა დო ებ რი ვი 
ინ ტეგ რა ცი ი სათ ვის მიზ ნობ რი ვი პროგ რა მე ბის, პრო ექ ტე-
ბის და ნერ გვა.

ამ დრომ დე არ სე ბუ ლი პრაქ ტი კით, თით ქმის ყვე ლა მუ-
ნი ცი პა ლი ტეტ ში გენ დე რუ ლი სა კი თხე ბი,  ძი რი თა დად, ინ-
ტეგ რი რე ბუ ლია ჯან მრთე ლო ბის და სო ცი ა ლუ რი დაც ვის 
პრი ო რი ტე ტებ ში, ოღონდ მა თი გენ დე რუ ლი ბუ ნე ბის გაც ნო-
ბი ე რე ბის გა რე შე. სა მიზ ნე  თვით მმარ თვე ლო ბის მეს ვე ურ-
თა გან ცხა დე ბით, მათ უკ ვე გა თა ვი სე ბუ ლი აქვთ ამ მი მარ-
თუ ლე ბე ბის  გენ დე რუ ლად მგრძნო ბი ა რე ბუ ნე ბა. კერ ძოდ 
- სკო ლამ დე ლი გა ნათ ლე ბის სერ ვი სის გან ვი თა რე ბის, მრა-
ვალ შვი ლი ან თა დახ მა რე ბის, ხან დაზ მულ თა დაც ვის, ახალ-
გაზ რდო ბის მხარ და ჭე რის კუ თხით და გეგ მი ლი პროგ რა მე-
ბის ნა წი ლის და გეგ მვი სას ცდი ლო ბენ გა მო ი ყე ნონ გენ დე რუ-
ლი მიდ გო მე ბი (მა გა ლი თად, სე ნაკ ში წარ მა ტე ბით მუ შა ო ბენ 
შინ მოვ ლის პროგ რა მის კრი ტე რი უ მებ ზე).

ყვე ლა ზე ძი რე უ ლი, რაც თვით მმარ თვე ლო ბის წარ მო-
მად გენ ლე ბის გან ცხა დე ბით, კარ გად გა აც ნო ბი ე რეს, არის 
თე ზე ბი: „გენ დე რუ ლად მგრძნო ბი ა რე ბი უ ჯე ტი არ ნიშ ნავს 
ცალ -ცალ კე ბი უ ჯეტს ქა ლე ბი სა და მა მა კა ცე ბი სათ ვის. პი-
რი ქით, ის უზ რუნ ველ ყოფს გენ დე რუ ლი ცნო ბი ე რე ბის დამ-
კვიდ რე ბას ცალ -ცალ კე პო ლი სებ ში და სხვა დას ხვა ინ სტან-
ცი ის ბი უ ჯე ტებ ში“. „გენ დე რუ ლი ბი უ ჯე ტი არ ნიშ ნავს, რომ 
მი სი 50% ქა ლებს ეკუთ ვნით, ხო ლო 50% - მა მა კა ცებს. მი სი 
შე მუ შა ვე ბი სას არ არ სე ბობს კონ კრე ტუ ლი რე ცეპ ტი. ყო ვე-
ლი ქვე ყა ნა ამ მიზ ნის კენ სა კუ თარ გზას პო უ ლობს“.

ისი ნი უკ ვე თა მა მად აღი ა რე ბენ, რომ ნე ბის მი ე რი სფე როს 
სა ბი უ ჯე ტო და ფი ნან სე ბი სას, პრო ექტს უნ და უძღო დეს სფე-
რო ში არ სე ბუ ლი პრობ ლე მის ამ სახ ვე ლი სტა ტის ტი კუ რი მო-
ნა ცე მე ბი, სა ჭი რო ე ბე ბის კვლე ვა, რაც იმის მაჩ ვე ნე ბე ლი იქ ნე-
ბო და, თუ რამ დე ნად ასა ხავს ის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის წი ნა შე არ-
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სე ბულ პრობ ლე მებს და დგე ბა თუ არა მის შე სა ბა მი სად პრო-
ექ ტე ბის აქ ტუ ა ლუ რო ბი სა და მიზ ნობ რი ო ბის სა კი თხი, რა თა 
მოხ დეს ბი უ ჯე ტის რე სურ სე ბის სა მარ თლი ა ნი გა ნა წი ლე ბა.

ისი ნი აპი რე ბენ საბ ჭო ე ბის მი ერ და ნერ გი ლი პრაქ ტი კის 
გაგ რძე ლე ბას მო მა ვალ პროგ რა მებ ზე მუ შა ო ბის პე რი ოდ ში. 
მა თი თქმით, თვით მმარ თვე ლო ბა ში არის სა ა მი სო რე სურ-
სი (გამ გე ო ბის სპე ცი ა ლის ტე ბი, სოფ ლის რწმუ ნე ბუ ლე ბი და 
ა.შ.), რა თა მოხ დეს ად გი ლობ რი ვი სტა ტის ტი კის ბა ზის შექ-
მნა და პე რი ო დუ ლი გა ნახ ლე ბა (სამ წუ ხა როდ, საქ სტა ტის 
მო ნა ცე მებ ში არ არის და ნა წევ რე ბუ ლი ინ ფორ მა ცია მუ ნი-
ცი პა ლი ტე ტე ბის მი ხედ ვით).

მა თი გან ცხა დე ბით, საბ ჭო ე ბის მი ერ ჩა ტა რე ბულ მა კვლე-
ვებ მა აჩ ვე ნა, რომ თვით მმარ თვე ლო ბე ბის დო ნე ზე არა თუ 
სქე სის ნიშ ნით სეგ რე გი რე ბუ ლი მო ნა ცე მე ბის არ სე ბო ბის 
დე ფი ცი ტი ა, არა მედ - ჭირს ზო გა დად ად გი ლობ რი ვი სტა-
ტის ტი კის მო პო ვე ბა ნე ბის მი ერ სა კითხ ში - მაგ. სო ცი ა ლუ რი 
პროგ რა მე ბით მო სარ გებ ლე თა სუ რა თი თე მე ბის მი ხედ ვით; 
ახა ლი პროგ რა მე ბის თვის ბე ნე ფი ცი არ თა რე ა ლუ რი რა ო-
დე ნო ბა, სკო ლა დამ თავ რე ბულ თა შო რის სტუ დენ ტე ბის რა-
ო დე ნო ბა, სამ და ოთხ შვი ლი ა ნი ოჯა ხე ბის რა ო დე ნო ბა; მო-
ქა ლა ქე თა ბუ ნებ რი ვი მა ტე ბის მაჩ ვე ნე ბე ლი; დე და თა და ბავ-
შვთა სიკ ვდი ლი ა ნო ბის ნიშ ნუ ლი; ქა ლე ბის და სხვა ჯგუ ფე ბის 
ეკო ნო მი კუ რი აქ ტი ვო ბის , მიგ რა ცი ის მას შტა ბე ბის , ქა ლე ბის 
ეკო ნო მი კუ რი აქ ტი ვო ბის მაჩ ვე ნე ბე ლი;  შრო მის ბაზ რის რე-
ა ლუ რი სუ რა თი (მარ ტო ის რად ღირს, რომ სე ნა კის მუ ნი-
ცი პა ლი ტე ტი დან გა მო თხო ვი ლი ინ ფორ მა ცი ით მხო ლო დ 
ო რი ადა მი ა ნია და რე გის ტრი რე ბუ ლი სა მუ შა ოს მსურ ველ თა 
ოფი ცი ა ლურ  ბა ზა ში) და ა.შ.

მწვა ვედ დგას ახალ გაზ რდე ბის ხელ შე წყო ბის პროგ რა-
მე ბის აუ ცი ლებ ლო ბა, წარ ჩი ნე ბუ ლი ახალ გაზ რდე ბის წა-
ხა ლი სე ბის, სტა ჟი რე ბის პროგ რა მე ბით, თუნ დაც ზო გა-
დი ეკო ნო მი კუ რი ფო ნის გა უმ ჯო ბე სე ბით, ინ ვეს ტი ცი ე ბის 
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მო ზიდ ვით, სა მუ შაო ად გი ლე ბის შექ მნით, რა თა მა თი გა-
დი ნე ბის პრო ცე სი შე ჩერ დეს . მა თი აღი ა რე ბით, მხო ლოდ 
ოზურ გეთ ში და ი ნერ გა პროგ რა მა, რო მე ლიც შე იძ ლე ბა შე-
ფას დეს, რო გორ ც ინ ვეს ტი ცია გა ნათ ლე ბა ში; ქუ თა ის ში და-
ი ნერ გა ახალ გაზ რდე ბის პრო ფე სი უ ლი სტა ჟი რე ბის ახა ლი 
მო დე ლი; ხო ლო სე ნაკ ში ჯერ კი დევ მი დის (მაგ რამ საკ მა ოდ 
პრო დუქ ტი უ ლად) სე რი ო ზუ ლი დის კუ სი ე ბი იმ სა კითხ თან 
და კავ ში რე ბით, რომ თუ გვინ და ახალ გაზ რდე ბის გა დი ნე-
ბის შე ჩე რე ბა, უნ და მო ვა ხერ ხოთ მათ თვის ად გილ ზე სტა-
ჟი რე ბის, და საქ მე ბის ხელ შე წყო ბა. 

კვლე ვამ თვალ სა ჩი ნო გა ხა და ქა ლე ბის სა ჭი რო ე ბე ბი, 
რომ ლე ბიც უკავ შირ დე ბა არა მარ ტო სო ცი ა ლუ რი ინ ფრას-
ტრუქ ტუ რის მო წეს რი გე ბას, არა მედ მათ თვის მცი რე ბიზ ნე-
სის, ში ნა მე ურ ნე ო ბის სა წარ მო ებ ლად ად გი ლობ რი ვი პროგ-
რა მე ბის შექ მნას (მა გა ლი თად იმ ქა ლე ბი სათ ვის, ვინც უვ ლის  
შშმ პი რებს ან  მწო ლი ა რე მო ხუ ცებს და ა.შ. და არ აქვს შე-
საძ ლებ ლო ბა აქ ტი უ რი ეკო ნო მი კუ რი საქ მი ა ნო ბი სათ ვის). 

კვლე ვამ დაგ ვა ნა ხა, რომ მო ცე მულ მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ-
ში თან და თან მკვიდ რდე ბა გენ დე რუ ლი მიდ გო მე ბი და რო-
გორც სა ზო გა დო ე ბას, ასე ვე თვით მმარ თვე ლო ბის წარ მო-
მად გენ ლებს ეს მით გენ დე რუ ლი გა ნათ ლე ბის, ბი უ ჯე ტის 
და გეგ მვი სას გენ დე რუ ლი მიდ გო მე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბის 
აუ ცი ლებ ლო ბა. ამას ცხად ყოფს სა კი თხე ბი, რომ ლე ბიც გენ-
დე რუ ლი საბ ჭო ე ბის ინი ცი ა ტი ვით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი იქ ნა 
სა მი ვე მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ბი უ ჯეტ ში, მა გა ლი თად - ოჯახ ში 
ძა ლა დო ბის მსხვერ პლთა დახ მა რე ბა, სა ინ ფორ მა ცი ო- სა-
გან მა ნათ ლებ ლო მუ შა ო ბა სოფ ლებ ში, თვით მმარ თვე ლო ბის 
პერ სო ნა ლის გენ დე რუ ლი გა ნათ ლე ბა, მათ შო რის ოჯახ ში 
ძა ლა დო ბის აღ კვე თის სა კი თხებ ში (ამ სა კი თხებ შიც სა მი ვე 
მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში იყო  სა ბი უ ჯე ტო მხარ და ჭე რა).

ჩა ტა რე ბულ კვლე ვებ ში გაჟ ღე რე ბუ ლი იყო მო საზ რე ბე ბი, 
რომ პრი ო რი ტე ტუ ლი უნ და გახ დეს ბავ შვე ბის ჯან მრთე ლო-
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ბა ზე ზრუნ ვა. ბა გა- ბა ღებ ში, სკო ლა ში პე რი ო დუ ლად შე მოწ-
მდეს ბავ შვთა ჯან მრთე ლო ბა. ეს რე კო მენ და ცია ოპე რა ტი-
უ ლად აი სა ხა სა მი ვე მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მომ დევ ნო წლის 
ბი უ ჯე ტებ ში. თვით მმარ თვე ლო ბის წარ მო მად გენ ლე ბი აცხა-
დე ბენ, რომ ნა ხეს გენ დე რუ ლი საბ ჭო ე ბის მი ერ ჩა ტა რე ბუ-
ლი კვლე ვე ბის თვალ სა ჩი ნო შე დე გი. ეს არც არის გა საკ ვი რი, 
რად გან საბ ჭო ე ბის მნიშ ვნე ლო ვან ნა წილს თვით მმარ თვე-
ლო ბის წარ მო მად გენ ლე ბი შე ად გენ დენ და ისი ნი უშუ ა ლოდ 
იყ ვნენ ჩარ თულ ნი კვლე ვის პრო ცეს ში.  

სა სი ხა რუ ლო ა, რომ მა თი გა მოც დი ლე ბა ბევრ პრო ექ ტში 
აი სა ხა და ეს პრო ცე სი გრძელ დე ბა.  

ანუ - ად გი ლობ რივ თვით მმარ თვე ლობა ში ამ დრო ის თვის 
არის ცალ კე უ ლი მცდე ლო ბე ბი, რა თა მოხ დეს გენ დე რუ ლი 
თა ნას წო რო ბის პრინ ცი პის ხელ შე წყო ბა და მი სი ინ ტეგ რი რე-
ბა ცალ კე ულ პრო ექ ტებ სა და პროგ რა მებ ში. გან საზ ღვრუ-
ლია თვით მმარ თვე ლო ბის გენ დე რუ ლი პრი ო რი ტე ტე ბი (ინ-
ფორ მი რე ბა, სა გან მა ნათ ლებ ლო პროგ რა მე ბის ხელ შე წყო ბა, 
ცალ კე უ ლი გენ დე რუ ლი ჯგუ ფის - მა გა ლი თად, შშმ პი რე ბის, 
ოჯახ ში ძა ლა დო ბის მსხვერ პლთა - დაც ვის ღო ნის ძი ე ბე ბი). 

შე იძ ლე ბა ით ქვას, რომ თუ წი ნათ ისი ნი ძა ლი ან მტკივ ნე-
უ ლად აღიქ ვამ დნენ ბი უ ჯე ტის კრი ტი კას მი სი გენ დე რუ ლი 
პა რა მეტ რე ბით შედ გე ნის კუ თხით, თვლიდ ნენ, რომ მას ში 
მაქ სი მა ლუ რად არის გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი გენ დე რუ ლი სა-
ჭი რო ე ბე ბი და გენ დე რუ ლი სფე რო ე ბი - გა ნათ ლე ბა, ჯან-
დაც ვა, სო ცი ა ლუ რი დაც ვა; რომ პროგ რა მე ბი მრა ვალ შვი-
ლი ა ნი დე დე ბის, სო ცი ა ლუ რად და უც ვე ლი ოჯა ხე ბის, ობო-
ლი ბავ შვე ბის და ა.შ. დახ მა რე ბი სათ ვის პირ და პირ პა სუ ხობს 
გენ დე რულ მი მარ თუ ლე ბას, უკ ვე კარ გად აც ნო ბი ე რე ბენ, 
რომ გენ დე რუ ლი მიდ გო მე ბი მხო ლოდ გენ დე რულ პროგ რა-
მებს არ გუ ლის ხმობს. ეს არის გენ დე რუ ლად სა მარ თლი ა ნი 
პროგ რა მე ბი, რო ცა ბი უ ჯე ტი გა ნა წი ლე ბუ ლია სა ჭი რო ე ბა თა 
 გათ ვა ლის წი ნე ბით და ხდე ბა მი სი პრი ო რი ტე ტი ზა ცია თვით 



59
„გენ დე რუ ლი სფე რო ე ბის შიგ ნით“ - ყო ვე ლი პროგ რა მის 
ეფექ ტის დად გე ნა, მი სი აგე ბა რე ა ლურ სტა ტის ტი კა ზე და 
არ სე ბულ დაკ ვე თა ზე დაყ რდნო ბით.

ყვე ლა ზე მთა ვა რი - სა სი ხა რუ ლო ა, რომ ძა ლი ან ხში რად 
ის მის დის კუ სი ა: გენ დე რუ ლი გან ვი თა რე ბა წარ მო უდ გე-
ნე ლი ა, თუ უარს არ ვიტყ ვით მოკ ლე ვა დი ა ნი სო ცი ა ლუ რი 
ეფექ ტის პროგ რა მებ ზე, გა სა კუთ რე ბით მათ თვის, ვი საც 
აქვს პო ტენ ცი ა ლი, ზრუნ ვის პო ლი ტი კი დან გა და ი ნაც ვლოს 
გან ვი თა რე ბის პო ლი ტი კის ბე ნე ფი ცი არ თა რი გებ ში, მა გა-
ლი თად - ახალ გაზ რდე ბი, სა მე წარ მეო მო ტი ვა ცი ის ქა ლე ბი, 
დევ ნი ლე ბი, თუნ დაც შშმ პი რე ბი, ვი საც აქვს მე ტი სო ცი ა-
ლუ რი ინ ტეგ რა ცი ის სურ ვი ლი და უნა რი.

გენ დე რუ ლი სა კონ სულ ტა ციო საბ ჭო ე ბის მი ერ გან ხორ-
ცი ე ლე ბუ ლი კვლე ვე ბი სწო რედ ამ მიდ გო მებს ამ კვიდ რებ და. 
ეს პრაქ ტი კა ხელს შე უ წყობს სა ბი უ ჯე ტო ხარ ჯე ბის უფ რო 
მი ზან მი მარ თულ გა მო ყე ნე ბას და ახა ლი გრძელ ვა დი ა ნი მიზ-
ნობ რი ვი პროგ რა მე ბის შე მუ შა ვე ბას , რა თა ად გი ლობ რივ მა 
ბი უ ჯეტ მა ასა ხოს შე და რე ბით გრძელ ვა დი ა ნი  გან ვი თა რე-
ბის პროგ რა მე ბი. 

კი დევ ერ თი მნიშ ვნე ლო ვა ნი სა კი თხი: სა მი ვე მუ ნი ცი პა-
ლი ტეტ ში პი ლო ტუ რი გენ დე რუ ლი სა კონ სულ ტა ციო საბ-
ჭო ე ბის მი ერ ჩა ტა რე ბუ ლი კვლე ვე ბი სა ფუძ ვლად და ე დო 
საბ ჭო ე ბის მი ერ შე მუ შა ვე ბულ ად გი ლობ რი ვი გენ დე რუ ლი 
თა ნას წო რო ბის გრძელ ვა დი ან სტრა ტე გი ა სა და სა მოქ მე დო 
გეგ მებს, რომ ლებ საც შემ დგომ ში ალ ბათ და ეყ რდნო ბა კა ნო-
ნით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი ღო ნის ძი ე ბე ბი. 

გა მო იკ ვე თა კი დევ ერ თი ტენ დენ ცი ა: თუ მუ ნი ცი პა ლი ტე-
ტებს არ ექ ნათ მკა ფი ოდ გა ფორ მე ბუ ლი გენ დე რუ ლი სტრა-
ტე გია და სა მოქ მე დო გეგ მა, რო მე ლიც ასე ვე - კვლე ვე ბის 
მეშ ვე ო ბით მო პო ვე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ით უნ და გა კეთ დეს, 
გაძ ნელ დე ბა გენ დე რუ ლი პო ლი ტი კის სწო რი და გეგ მვა და 
გან ხორ ცი ე ლე ბა. 
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გენდერულისაკონსულტაციო

საბჭოები-ქალთამიმართძალადობის

პრევენციისთვის

ხათუნაგოგუა
პრო ექ ტის ასისტენტი

ბო ლო პე რი ოდ ში სა ქარ თვე ლო ში ქალ თა მი მართ ძა ლა-
დო ბის სა გან გა შო მაჩ ვე ნე ბე ლი ამ პრობ ლე მით სა ხელ მწი ფო 
სტრუქ ტუ რე ბის სე რი ო ზუ ლი და ინ ტე რე სე ბის მი ზე ზი გახ და. 
2014 წელს ქალ თა სიკ ვდი ლი ა ნო ბის შე მაშ ფო თე ბე ლი სტა-
ტის ტი კა გარ დამ ტე ხი აღ მოჩ ნდა  სა ხელ მწი ფოს თვის, რა თა 
სას წრა ფოდ შეც ვლი ლი ყო მიდ გო მა პრობ ლე მის პრე ვენ ცი ის 
ეფექ ტუ რი მე ქა ნიზ მე ბის  და სამ კვიდ რებ ლად.  

სა ქარ თვე ლო ში ქალ თა მი მართ ძა ლა დო ბის მას შტა ბე-
ბი გა ე როს ქალ თა მი მართ დის კრი მი ნა ცი ის ყვე ლა ფორ მის 
აღ მოფხ ვრის კო მი ტე ტის შეშ ფო თე ბის საგ ნა დაც იქ ცა. კერ-
ძოდ, 2014 წელს 58-ე სე სი ა ზე, სა ქარ თვე ლოს მე ო თხე და მე-
ხუ თე გა ერ თი ა ნე ბუ ლი ან გა რი შე ბის გან ხილ ვის შე დე გად, 
კო მი ტეტ მა სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბას ქმრე ბი სა და პარ ტნი-
ო რე ბის მი ერ ქალ თა მკვლე ლო ბე ბის მზარ დი ფაქ ტე ბი სა და 
ოჯახ ში ძა ლა დო ბის სხვა ფორ მე ბის აღ საკ ვე თად, სას წრა ფო 
ზო მე ბის მი ღე ბის კენ მო უ წო და. 

მას შტა ბე ბი დან გა მომ დი ნა რე, პრობ ლე მას გან სა კუთ რე-
ბუ ლი ად გი ლი და ეთ მო სა ხალ ხო დამ ცვე ლის მოხ სე ნე ბა ში. 
ის ხაზ გას მით  სა უბ რობს  მსხვერ პლთა დახ მა რე ბის სა კი-
თხებ ში არ სე ბულ არა ე ფექ ტურ მე ქა ნიზ მებ ზე: „ხში რად ის-
მის არ გუ მენ ტი, რომ რთუ ლია ოჯახ ში ძა ლა დო ბის იდენ ტი-
ფი ცი რე ბა, რად გან იგი ჩა კე ტილ სო ცი ა ლურ წრე ში ხდე ბა. 
თუმ ცა, ქალ თა მი მართ ძა ლა დო ბა დი დი ხა ნია გას ცდა ჩა კე-
ტილ სივ რცეს. სა ზო გა დო ე ბის გულ გრილ და მო კი დე ბუ ლე-
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ბას თან ერ თად, მთა ვარ გა მოწ ვე ვას დაც ვი სა და დახ მა რე ბის 
ღო ნის ძი ე ბე ბის არა ე ფექ ტუ რი გა მო ყე ნე ბა წარ მო ად გენს.“

ფონ დმა „სო ხუმ მა“ ამ სა კითხ ზე დი დი ხნის წინ და ი წყო 
სა უ ბა რი და ქალ თა მი მართ ძა ლა დო ბის პრე ვენ ცია ერ თ-
ერთ პრი ო რი ტე ტულ მი მარ თუ ლე ბა დაც იქ ცა. პრე ვენ ცი ულ 
მე ქა ნიზ მებ ში ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბის რო ლის გაზ-
რდა არა ერ თხელ გან ხი ლუ ლა სა ინ ფორ მა ციო შეხ ვედ რებ ზე, 
მრგვალ მა გი დებ ზე,  დე ბა ტე ბი სა თუ სა ტე ლე ვი ზიო დის კუ-
სი ე ბის დროს. 

სა ზო გა დო ე ბი დან შე მო სუ ლი სა გან გა შო სიგ ნა ლე ბი რე-
კო მენ და ცი ე ბი სა და  წი ნა და დე ბე ბის სა ხით სა ხე ლი სუფ ლე ბო 
რგო ლე ბამ დე აღ წევ და. შე დე გად - სა ხელ მწი ფომ ძა ლა დო ბის 
პრობ ლე მის მი მართ სა კუ თა რი პა სუ ხის მგებ ლო ბა ოფი ცი ა-
ლუ რად და ა ფიქ სი რა და ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბე-
ბის რო ლი და ფუნ ქცი ე ბი ძა ლა დო ბის პრე ვენ ცი ა ში სა მარ-
თლებ რი ვად გამ ყარ და.   

ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის შე სა ხებ სა ქარ თვე-
ლოს ორ გა ნულ კა ნონ ში (მუხ ლი 16. პუნ ქტი მე-4) შე ვი და 
ცვლი ლე ბა, რის სა ფუძ ველ ზეც თვით მმარ თვე ლო ბის უფ-
ლე ბა მო სი ლე ბას გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის ხელ შე წყო-
ბის გარ და, გა ნე კუთ ვნე ბა ოჯახ ში ძა ლა დო ბის პრე ვენ ცი ა, 
მსხვერ პლთა დაც ვი სა და დახ მა რე ბის ღო ნის ძი ე ბე ბის  გან-
ხორ ცი ე ლე ბა. 

სე ნა კის, ქუ თა ი სის, ოზურ გე თის ად გი ლობ რივ თვით-
მმარ თვე ლო ბებ თან თა ნამ შრომ ლო ბის ის ტო რია 10 წელ ზე 
მეტ ხანს ით ვლის. ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბის წარ მო-
მად გენ ლე ბი მო ნა წი ლე ობ დნენ ფონ დი „სო ხუ მის“ აქ ტი ვო-
ბებ ში. ქალ თა მი მართ ძა ლა დო ბის რე ზო ნან სუ ლო ბა  და სა-
ში ში სო ცი ა ლუ რი ეფექ ტი კარ გად და ი ნა ხეს სე ნა კის, ოზურ-
გე თის და ქუ თა ი სის გენ დე რულ მა სა კონ სულ ტა ციო საბ ჭო-
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ებ მაც. ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის კა ნონ ში შე სუ ლი 
ცვლი ლე ბა გან ხილ ვის სა გა ნი გახ და საბ ჭო ე ბის ერ თ-ერთ 
ქსე ლურ შეხ ვედ რა ზე. საბ ჭო ე ბი სა და თვით მმარ თვე ლო ბე-
ბის წარ მო მად გენ ლებ მა იმ სჯე ლეს ძა ლა დო ბი სა გან დაც ვის 
კა ნო ნის სა მოქ მე დო გეგ მა ზე და თა ვი ან თი და მო კი დე ბუ ლე ბა 
და ა ფიქ სი რეს თვით მმარ თვე ლო ბის კომ პე ტენ ცი ას მი კუთ-
ვნე ბუ ლი სა კი თხე ბი სად მი. ამ შეხ ვედ რამ ერ თგვა რი სტი მუ-
ლი მის ცა მო ნა წი ლე ებს, სა კუ თა რი უფ ლე ბა მო სი ლე ბა რე ა-
ლუ რად გა ნე ხორ ცი ე ლე ბი ნათ.  

ქალ თა მი მართ ძა ლა დო ბის პრობ ლე მა, მსხვერ პლთა დახ-
მა რე ბის თვის არა საკ მა რი სი რე სურ სე ბი და სხვა ხარ ვე ზე ბი 
გა მოვ ლინ და გენ დე რუ ლი სა კონ სულ ტა ციო საბ ჭო ე ბის მი ერ 
ჩა ტა რე ბულ კვლე ვებ ში. მი ღე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ის გათ ვა-
ლის წი ნე ბით, ძა ლა დო ბის პრე ვენ ცია და მსხვერ პლთა დახ მა-
რე ბის სხვა დას ხვა ღო ნის ძი ე ბის აუ ცი ლებ ლო ბა რე კო მენ და-
ცი ებ შიც აი სა ხა და გენ დე რუ ლი პო ლი ტი კის დო კუ მენ ტშიც, 
რო მე ლიც კვლე ვის შე დე გებ ზე დაყ რდნო ბით მო ამ ზა დეს 
საბ ჭო ებ მა 2015 და 2016 წლებ ში.

მა გა ლი თად, ქუ თა ი სის გენ დე რუ ლი საბ ჭო თვით მმარ-
თვე ლო ბას სთხოვ და ერ თჯე რად დახ მა რე ბას ძა ლა დო ბის 
მსხვერ პლთათ ვის, სა რე ა ბი ლი ტა ციო ცენ ტრის შექ მნას 
სხვა დას ხვა სერ ვი სის უზ რუნ ველ ყო ფით.  

ერ თჯე რა დი პროგ რა მე ბი და პრო ექ ტე ბი ძა ლა დო ბის 
პრე ვენ ცი ის თვის - ამ რე კო მენ და ცი ას სთა ვა ზობ და  ხე ლი-
სუფ ლე ბას ოზურ გე თის გენ დე რუ ლი საბ ჭო.

სე ნა კის საბ ჭოს მი ერ მომ ზა დე ბულ რე კო მენ და ცი ა თა პა-
კეტ ში მოხ ვდა ერ თჯე რა დი დახ მა რე ბა  ძა ლა დო ბის მსხვერ-
პლთათ ვის, რაც  ბი უ ჯეტ ში აი სა ხა კი დეც.

ოზურ გე თის გენ დე რუ ლი საბ ჭო პირ ვე ლი იყო, რო მელ-
მაც პრობ ლე მა პრი ო რი ტე ტებ ში გა წე რა და პრო ექ ტის სა ხე 
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მის ცა. ოზურ გე თის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მე რი ი სა და ფონ დი 
„სო ხუ მის“ თა ნა და ფი ნან სე ბით გან ხორ ცი ელ და პრო ექ ტი 
„ა ხალ გაზ რდე ბი ოჯა ხუ რი ძა ლა დო ბის წი ნა აღ მდეგ“. პრო-
ექ ტის უმ თავ რე სი მი ზა ნი იყო ახალ გაზ რდე ბის ინ ფორ მი-
რე ბა, რაც ნა ყო ფი ერ ნი ა დაგს ქმნის მო მა ვალ ში ძა ლა დო ბის 
პრობ ლე მე ბის შემ ცი რე ბი სათ ვის. ჩა ტარ და შეხ ვედ რე ბი ქა-
ლაქ ოზურ გე თის ხუთ სა ჯა რო სკო ლა ში. შეხ ვედ რე ბის მო ნა-
წი ლე ებ მა ნა ხეს მოკ ლე მეტ რა ჟი ა ნი ფილ მე ბი და ვი დე ორ გო-
ლე ბი ჯან სა ღი ცხოვ რე ბის წეს სა და და ბა ლან სე ბულ ურ თი-
ერ თო ბებ ზე. მო ე წყო დის კუ სი ე ბი, და იდ გა მი ნი- სპექ ტაკ ლი 
გენ დე რუ ლი სტე რე ო ტი პე ბის თე მა ზე. 

ოზურ გე თის გენ დე რულ მა საბ ჭომ შე ი მუ შა ვა სხვა პრო-
ექ ტე ბიც. ერ თი ნა ად რე ვი ქორ წი ნე ბის პრე ვენ ცი ას უწყობს 
ხელს. პრო ექ ტის ფარ გლებ ში ჩა მო ყა ლი ბდე ბა ფო რუმ -თე-
ატ რი, რო მე ლიც ქა ლაქ ოზურ გე თის სა ჯა რო სკო ლე ბის 
მოს წავ ლე ე ბის თვის წარ მო ად გენს სხვა დას ხვა სი ტუ ა ცი ას და 
გა მარ თავს დის კუ სი ებს. 

მე ო რე პრო ექ ტის არ სი კი მი სი სა ხელ წო დე ბი და ნაც ჩანს: 
„და ვიც ვათ ბავ შვე ბი ძა ლა დო ბის გან“. ეს არის სკო ლამ დე ლი 
აღ ზრდის და გა ნათ ლე ბის და წე სე ბუ ლე ბე ბის პერ სო ნა ლი სა 
და მშობ ლე ბის გენ დე რუ ლი გა ნათ ლე ბა. 

სე ნა კის გენ დე რუ ლი საბ ჭოს რე კო მენ და ცი ებ ში ძა ლა-
დო ბის პრობ ლე მამ სე რი ო ზუ ლი ად გი ლი მო იც ვა. ად გი ლობ-
რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბის წარ მო მად გენ ლე ბი გან სა კუთ რე ბით 
და ინ ტე რეს დნენ ამ რე კო მენ და ცი ე ბით. აქ ტი უ რი მსჯე ლო-
ბა გა ი მარ თა რე გი ო ნა ლუ რი კრი ზი სუ ლი ცენ ტრის შექ მნას-
თან და კავ ში რე ბით. გაჩ ნდა იდე ა, გა მო ი ყე ნონ სა ხელ მწი ფო 
ბა ლან სზე არ სე ბუ ლი შე ნო ბა. ცენ ტრის შექ მნა ში ჩა ერ თო  
სხვა დას ხვა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი. ად გი ლობ რი ვი ფი ნან სე ბით 
ამ იდე ის გან ხორ ცი ე ლე ბა ჯერ ჯე რო ბით ვერ მო ხერ ხდა, 
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თუმ ცა იმე დი ა, იდეა ფი ნან სურ მხარ და ჭე რას ჰპო ვებს ად-
გი ლობ რივ ბი უ ჯეტ ში.

სე ნა კის ად გი ლობ რივ მა ხე ლი სუფ ლე ბამ მხა რი და უ ჭი-
რა გენ დე რუ ლი საბ ჭოს რე კო მენ და ცი ას და, პირ ვე ლად სე-
ნა კის ის ტო რი ა ში, ბი უ ჯეტ ში ჩა ი დო 2000 ლა რი ძა ლა დო ბის 
მსხვერპლ ქალ თათ ვის ერ თჯე რა დი დახ მა რე ბის გა სა წე ვად. 
ხე ლი სუფ ლე ბამ ამ ნა ბი ჯით ძა ლა დო ბის პრობ ლე მის მოგ ვა-
რე ბის მე ქა ნიზ მებ ში სა კუ თა რი პა სუ ხის მგებ ლო ბა და ა ფიქ-
სი რა.

ად გი ლობ რივ მა ხე ლი სუფ ლე ბამ დი დი მუ შა ო ბა გას წია 
გენ დე რუ ლი გა ნათ ლე ბის კუ თხით, რაც საბ ჭოს მი ერ ინი-
ცი რე ბულ ერ თობ ლივ პრო ექ ტებ შიც გა მოჩ ნდა. ჩა ტარ და 
ვორ კშო პე ბი გენ დე რის და ოჯახ ში ძა ლა დო ბის თე მებ ზე 
ახალ გაზ რდე ბი სა და სა ჯა რო მო ხე ლე ე ბის თვის, ქა ლა ქის 
სა ბავ შვო ბა ღე ბის პე და გო გე ბი სა და მშობ ლე ბის თვის. სა-
ი ნი ცი ა ტი ვო ჯგუ ფის მი ერ სა გან მა ნათ ლებ ლო საქ მი ა ნო ბა 
სოფ ლებ ში გაგ რძელ და. სე ნა კის გენ დე რუ ლი საბ ჭოს წევ-
რე ბის გან ცხა დე ბით, მათ და ი ნა ხეს, რომ პე რი ფე რი ებ ში ინ-
ფორ მა ცი ის დე ფი ცი ტია და აუ ცი ლე ბე ლია თვით მმარ თვე-
ლო ბის უფ რო აქ ტი უ რი მო ნა წი ლე ო ბა პრობ ლე მის მოგ ვა-
რე ბა ში. 

ქუ თა ი სის ბი უ ჯეტ ში საბ ჭოს ძა ლის ხმე ვით პირ ვე ლად 
გაჩ ნდა ტერ მი ნი „გენ დე რი“. 2016 წლის ბი უ ჯეტ ში არის ასე-
თი ჩა ნა წე რი: „გენ დე რუ ლი სა კი თხე ბის და მას თან და კავ ში-
რე ბუ ლი პრობ ლე მის აღ ქმა და ამ კუ თხით მი ზან მი მარ თუ ლი 
ღო ნის ძი ე ბე ბის პრაქ ტი კა ში და ნერ გვა“.

გენ დე რუ ლი საბ ჭოს რე კო მენ და ცი ის სა ფუძ ველ ზე ად გი-
ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბა მზად არის, ერ თჯე რა დი თან ხით 
და ეხ მა როს ძა ლა დო ბის მსხვერპლს, რე კო მენ და ცი ე ბის გან-
ხილ ვი სას  სა ინ ტე რე სოდ მი იჩ ნი ეს სა რე ა ბი ლი ტა ციო ოთა-
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ხის შექ მნის იდე ა. მო მა ვა ლი წლის ბი უ ჯეტ ზე მუ შა ო ბი სას 
კონ სულ ტა ცი ე ბი ამ სა კითხ ზე ისევ გა ი მარ თე ბა. 

გენ დე რუ ლი საბ ჭოს რე კო მენ და ცი ებ ში მნიშ ვნე ლო ვა ნი 
ად გი ლი და ეთ მო სა ჯა რო მო ხე ლე ე ბის გა დამ ზა დე ბას გენ დე-
რულ სა კი თხებ ზე, რაც ად გი ლობ რივ ბი უ ჯეტ ში აი სა ხა. ბი უ-
ჯეტ ში მოხ ვდა ტე ლე გა და ცე მე ბი გენ დე რულ თე მებ ზე, სხვა-
დას ხვა პროგ რა მა ში გა ი წე რა ქალ თა სა ჭი რო ე ბე ბი.

ქუ თა ი სის, სე ნა კის და ოზურ გე თის გენ დე რუ ლი სა კონ-
სულ ტა ციო საბ ჭო ე ბის მი ერ მომ ზა დე ბუ ლი პრო ექ ტე ბი 
პრო პა გან დას უწევ და გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის სწორ 
აღ ქმას და დამ კვიდ რე ბას სა ზო გა დო ე ბა ში. ამ მი მარ თუ ლე-
ბით შე მუ შა ვე ბუ ლი სტრა ტე გია და ჩა ტა რე ბუ ლი აქ ტი ვო ბე-
ბი  ცხად ყოფს, რომ ქალ თა მი მართ ძა ლა დო ბა - ქუ თა ი სის, 
სე ნა კის და ოზურ გე თის ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბის მი ერ 
აღი ა რე ბუ ლი ერ თ-ერ თი სე რი ო ზუ ლი გენ დე რუ ლი გა მოწ ვე-
ვაა და სე რი ო ზუ ლი მუ შა ო ბა ამ კუ თხით მო მა ვალ შიც გაგ-
რძელ დე ბა. 
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ქუთაისისგენდერულისაკონსულტაციო

საბჭო:ფორმირებიდანშედეგებამდე

ხათუნაგოგუა
პრო ექ ტის ასისტენტი

საბჭოსფორმირება
პი ლო ტუ რი მუ შა ო ბა სამ ქა ლაქ ში და ი წყო და, შე სა ბა-

მი სად, შე იქ მნა სა მი გენ დე რუ ლი საკონსულტაციო საბ ჭო 
ოზურ გეთ ში, სე ნაკსა და ქუ თა ის ში. 

პრო ექ ტის პირ ვე ლი ეტა პი ქუ თა ის ში საბ ჭოს ფორ მი რე-
ბით და ი წყო. დე ბუ ლე ბი დან გა მომ დი ნა რე, საბ ჭოს წევ რთა 
შე მად გენ ლო ბა მო ი აზ რებ და ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბი სა 
და სა მო ქა ლა ქო სექ ტო რის ჩარ თვას. პრო ექ ტის ძი რი თა დი 
მი ზა ნი - გენ დე რუ ლი კომ პო ნენ ტე ბის და ნერ გვა ად გი ლობ-
რივ ბი უ ჯეტ ში - პირ და პირ გან მარ ტე ბას აძ ლევ და პარ ტნი-
ო რებს, რა მი მარ თუ ლე ბით უნ და წარ მარ თუ ლი ყო მუ შა ო ბა.  

და ი წყო აქ ტი უ რი კონ სულ ტა ცი ე ბი ქუ თა ის ში მოქ მედ იმ 
არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ებ თან, რო მელ თათ ვი საც გენ-
დე რუ ლი სა კი თხე ბი სა ინ ტე რე სო იყო. 

პა რა ლე ლუ რად იმარ თე ბო და შეხ ვედ რე ბი ქუ თა ი სის ად-
გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის წარ მო მად გენ ლებ თან.  
ფონ დი „სო ხუ მის“ საქ მი ა ნო ბა მათ თვის არ იყო სი ახ ლე, რა-
მაც კარ გი წი ნა პი რო ბა შექ მნა ახა ლი ურ თი ერ თო ბე ბის შე-
საქ მნე ლად. 

და სა წყის ში ყვე ლას, ვინც პრო ექ ტში ჩა ერ თო, ერ თგვა-
რი სიფ რთხი ლის შეგ რძნე ბა ჰქონ და - რამ დე ნად სწო რად 
და გა გე ბით შეხ ვდე ბო და ამ წი ნა და დე ბას ად გი ლობ რი ვი 
ხე ლი სუფ ლე ბა. არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ის პირ და-
პირ ჩა რე ვად ხომ არ აღიქ ვამ და  ად გი ლობ რივ ბი უ ჯეტ ში 
გარ კვე უ ლი კო რექ ტი რე ბის შე ტა ნას გენ დე რუ ლი მი მარ-
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თუ ლე ბით. პირ ველ შეხ ვედ რა ზე ვე გა მო იკ ვე თა თა ნამ-
შრომ ლო ბის კონ ტუ რე ბი. წი ნა და დე ბას საკ რე ბუ ლოს თან 
არ სე ბუ ლი გენ დე რუ ლი სა კონ სულ ტა ციო  საბ ჭოს ფორ-
მი რე ბა ზე მა შინ დე ლი საკ რე ბუ ლოს თავ მჯდო მა რე თა მაზ 
მარ გვე ლაშ ვი ლი დი დი ინ ტე რე სით გა მო ეხ მა უ რა, რაც 
სულ მა ლე თა ნამ შრომ ლო ბის ოფი ცი ა ლუ რი მე მო რან დუ-
მით და დას ტურ და.  

საბ ჭოს ფორ მი რე ბა მა ლე დას რულ და და 2014 წლის 24 
იან ვარს პირ ვე ლი სხდო მა გა ი მარ თა. ად გი ლობ რი ვი თვით-
მმარ თვე ლო ბის არ ჩევ ნე ბის შემ დეგ, 2014 წლის ივ ნის ში საკ-
რე ბუ ლო ახა ლი ადა მი ა ნე ბით და კომ პლექ ტდა. შე სა ბა მი სად, 
ქუ თა ი სის გენ დე რუ ლი  საბ ჭოს შე მად გენ ლე ბა ში კო რექ ტი-
რე ბა მოხ და და სა ბო ლო ოდ ასე თი შე მად გენ ლო ბით დამ-
ტკიც და: 19  წევ რი დან - საკ რე ბუ ლოს 8 წევ რი, მე რი ის 3 
წარ მო მად გე ნე ლი, 7 სა მო ქა ლა ქო აქ ტი ვის ტი, მე დი ის ერ თი 
წარ მო მად გე ნე ლი. საბ ჭოს თავ მჯდო მა რედ და ი ნიშ ნა ირ მა 
პეტ რი აშ ვი ლი - ქუ თა ი სის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის საკ რე ბუ ლოს 
კულ ტუ რის, გა ნათ ლე ბის, ახალ გაზ რდულ საქ მე თა კო მი სი-
სი ის თავ მჯდო მა რე.

საბ ჭოს წევ რე ბი თვით შე ფა სე ბი სას აღ ნიშ ნა ვენ, რომ ქუ-
თა ი სის საბ ჭოს ყვე ლა ზე ძლი ე რი მხა რე სწო რედ მი სი შე მად-
გენ ლო ბაა - პრო ფე სი ო ნა ლი, მო ტი ვი რე ბუ ლი ადა მი ა ნე ბი 
გან საზ ღვრა ვენ პრო ექ ტის წარ მა ტე ბას და იმ ძი რი თად შე-
დე გებს, რო მელ თაც საბ ჭომ მი აღ წია სამ წლი ა ნი მუ შა ო ბის 
პე რი ოდ ში. 

ფორ მა ტი ით ვა ლის წი ნებ და ად გი ლობ რივ ხე ლი სუფ ლე-
ბას თან ერ თობ ლივ პრო ექ ტებს გენ დე რულ სა კი თხებ ზე. 
2015 წლი დან ამ მი მარ თუ ლე ბით აქ ტი უ რი მუ შა ო ბა მიმ დი ნა-
რე ობს. საბ ჭოს უკ ვე გა კე თე ბუ ლი აქვს კვლე ვე ბი ად გი ლობ-
რივ გენ დე რულ სა ჭი რო ე ბებ ზე. სწო რედ აქ იკ ვე თე ბა, რომ 
აუ ცი ლე ბე ლია სა ბავ შვო ბა ღე ბის პე და გოგ თა გა დამ ზა დე-
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ბა გენ დე რუ ლი მი მარ თუ ლე ბით, გაჩ ნდა პრო ექ ტის შექ მნის 
იდე ა. 

იმა ვე 2015 წელს გენ დე რუ ლი საბ ჭო რე გის ტრირ დე ბა 
რო გორც გა ერ თი ა ნე ბა და და მო უ კი დებ ლად, ად გი ლობ რივ 
ხე ლი სუფ ლე ბას თან თა ნამ შრომ ლო ბით იწყებს ერ თობ ლივ 
პრო ექ ტებ ზე მუ შა ო ბას. 

გა ერ თი ა ნე ბად და რე გის ტრი რე ბის შემ დეგ საბ ჭოს წევ-
რე ბის ინი ცი ა ტი ვით იქ მნე ბა პრო ექ ტი ბა ღე ბის პე და გოგ თა 
გენ დე რუ ლი გა დამ ზა დე ბის მიზ ნით. სამ წუ ხა როდ, პირ ვე ლი 
პრო ექ ტის გან ხორ ცი ე ლე ბა ვერ ხერ ხდე ბა. მაგ რამ ფონ დი 
„სო ხუ მის“ სხვა პრო ექ ტე ბის ფარ გლებ ში გენ დე რულ თე-
მა ზე ჩა ტარ და ვორ კშო პე ბის ციკ ლი სა ბავ შვო ბა ღებ ში, და 
ცალ კე - გა ერ თი ა ნე ბის წარ მო მად გენ ლებ თან. 

გენ დე რულ მა საბ ჭომ გა ა ა ნა ლი ზა სი ტუ ა ცი ა, გა დაწყ ვი-
ტა ყვე ლა რე სურ სის ამოქ მე დე ბა და ახა ლი გზის გაკ ვალ ვა, 
რად გან პრო ექ ტებ ში სა ზო გა დო ე ბის სხვა დას ხვა სეგ მენ ტის 
ჩარ თვა ხელს უწყობს სა ზო გა დო ე ბა ში გენ დე რუ ლი სა კი თხე-
ბის პრი ო რი ტე ტუ ლო ბას. 

 
ახალიმოდელითანამშრომლობაში-
პირველიპროექტი
ამ პე რი ოდ ში ქუ თა ი სის მე რია ახორ ცი ე ლებ და პრო ექტს, 

რო მე ლიც გუ ლის ხმობ და ოლიმ პი უ რი ჩი რაღ დნის შე მო ტა-
ნას ქუ თა ის ში. საბ ჭოს წევ რებს გა უჩ ნდათ იდე ა, მას შტა ბურ 
პრო ექ ტში გენ დე რუ ლი წვლი ლი ჩა ე დოთ. 

„ო ლიმ პი ა და თა ნა ბარ შე საძ ლებ ლო ბებს იძ ლე ვა“ - ამ 
პრო ექ ტით ქუ თა ი სის გენ დე რულ მა საბ ჭომ პირ ვე ლი ნა-
ბი ჯე ბი გა დად გა ად გი ლობ რივ ხე ლი სუფ ლე ბას თან  თა ნამ-
შრომ ლო ბის კენ. ახ ლა უკ ვე წარ მა ტე ბუ ლად. 

პრო ექ ტი ძა ლი ან მცი რე დრო ში მომ ზად და და შე საძ ლე-
ბე ლი გახ და გენ დე რუ ლი შტრი ხე ბის შე ტა ნა ამ ღო ნის ძი ე-
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ბა ში. პრო ექ ტის მი ხედ ვით, სპორ ტსმე ნებს ემო სათ თეთ რი 
მა ი სუ რე ბი წარ წე რით „ქუ თა ი სის გენ დე რუ ლი სა კონ სულ-
ტა ციო საბ ჭო“. მე ჩი რაღ დნე ებს შო რის და ცუ ლი იყო გენ დე-
რუ ლი ბა ლან სი.   

პრო ექ ტის ასის ტენ ტი ნა ტა ლია თო დუა მი იჩ ნევს, რომ 
პრო ექ ტმა ხე ლი შე უ წყო საბ ჭოს ცნო ბა დო ბის ამაღ ლე ბას 
სა ზო გა დო ე ბა ში. ღო ნის ძი ე ბა ხალ ხმრა ვა ლი იყო და მი სი ატ-
რი ბუ ტე ბი (თეთ რი მა ი სუ რე ბი, დაფ ნის გვირ გვი ნე ბი, კე პე ბი, 
ბუშ ტე ბი) სოციალური  რეკ ლა მის ხა სი ათ საც ატა რებ და. 

ამ პრო ექ ტით ახა ლი გზა გა იჭ რა ურ თი ერ თო ბა ში, რა მაც 
გა ა ად ვი ლა თა ნამ შრომ ლო ბა ად გი ლობ რივ ხე ლი სუფ ლე ბას-
თან. პრო ექტს სხვა ბევ რი პო ზი ტი უ რი შე დე გიც მოყ ვა: ღო-
ნის ძი ე ბა გა შუქ და ად გი ლობ რი ვი და ცენ ტრა ლუ რი ტე ლე ვი-
ზი ე ბით. და ი წე რა ბეჭ დურ მე დი ა ში, რა მაც გა ზარ და საბ ჭოს 
იმი ჯი. გენ დე რუ ლი მი მარ თუ ლე ბით მუ შა ო ბა პრი ო რი ტე ტუ-
ლი გახ და თვით მმარ თვე ლო ბის თვის. 

პროექტიმეორე-ახალგაზრდული
ბანაკიქობულეთში
რო გორც მო სა ლოდ ნე ლი იყო,  პირ ველს მა ლე ვე მოჰ ყვა 

მე ო რე  პრო ექ ტი  „მო ზარ დთა ბა ნა კი - გენ დე რუ ლი გა ნათ-
ლე ბა ახალ გაზ რდა სპორ ტსმე ნე ბის თვის,“ რო მე ლიც  მე რი-
ას თან თა ნა და ფი ნან სე ბით გან ხორ ცი ელ და. პრო ექ ტის იდეა 
საბ ჭოს ერ თ-ერთ სხდო მა ზე გაჩ ნდა, რო ცა საბ ჭოს წევ რე ბი 
მო ზარ დე ბი სათ ვის გენ დე რუ ლი გა ნათ ლე ბის  მნიშ ვნე ლო ბა-
ზე მსჯე ლობ დნენ. 

საბ ჭოს წევ რმა მა მუ კა მღვდე ლა ძემ აღ ნიშ ნა: „რო ცა გენ-
დე რულ გა ნათ ლე ბა ზეა სა უ ბა რი, მთა ვა რი ა, რა ფორ მით იქ-
ნე ბა მო ზარ დე ბის თვის ეს ინ ფორ მა ცია მი წო დე ბუ ლი. ჩვე ნი 
ამო ცა ნა ა,  გენ დე რუ ლი თე მა მათ თვის სა ინ ტე რე სო გავ ხა-
დოთ. ვფიქ რობ, კარ გი იქ ნე ბა ახალ გაზ რდუ ლი ბა ნა კის შექ-
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მნა და სწო რედ ამ ფორ მა ტით გენ დე რუ ლი სა კი თხე ბის პრო-
პა გან და“. ეს იდეა და ე დო სა ფუძ ვლად ახალ პრო ექტს.    

ბა ნა კის მო ნა წი ლე ახალ გაზ რდა სპორ ტსმე ნებს ჩა უ ტარ-
დათ ვორ კშო პე ბი გენ დე რის თე მა ზე, ჩა ტარ და ინ ტე ლექ-
ტკლუ ბე ბი და სხვა სა გან მა ნათ ლებ ლო ფორ მა ტის შეხ ვედ-
რე ბი. მა თი და ინ ტე რე სე ბი დან გა მომ დი ნა რე, ამ თე მა ზე დის-
კუ სი ე ბი შემ დგომ ქუ თა ი სის  ხუთ სკო ლა ში გაგ რძელ და, 190 
მო ნა წი ლის ჩარ თუ ლო ბით.

პრო ექ ტმა ხე ლი შე უ წყო სპორ ტის სფე რო ში გენ დე რუ-
ლი სტე რე ო ტი პუ ლი და მო კი დე ბუ ლე ბე ბის შეც ვლას: ბა ნა კის 
მო ნა წი ლე ე ბი დან 5 გო გო ნა ჭი და ო ბის წრე ში გა წევ რი ან და, 
4 - მკლავ ჭიდ ში, 4 - ძა ლოს ნო ბა ში. 

მხარ და ჭე რა ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბის მხრი დან რე-
ა ლუ რად და ფიქ სირ და: ბა ნაკს სტუმ რობ დნენ ქა ლა ქის მე რი, 
საკ რე ბუ ლოს თავ მჯდო მა რე და საკ რე ბუ ლოს წევ რე ბი. გა ი-
მარ თა სპორ ტუ ლი შე ჯიბ რე ბე ბი, შე მეც ნე ბი თი გა სარ თო ბი 
პროგ რა მე ბი, გა მარ ჯვე ბუ ლი გუნ დე ბი და ჯილ დოვ დნენ სპე-
ცი ა ლუ რი პრი ზე ბით. 

პრო ექ ტი გა შუქ და რამ დე ნი მე სი უ ჟეტ ში, რო მე ლიც ტე-
ლე კომ პა ნია „რი ო ნის“ ეთე რით გა და ი ცა, ამის შე სა ხებ გაჩ-
ნდა ინ ფორ მა ცი ე ბი ბეჭ დურ მე დი ა ში.

სა ინ ტე რე სოა ახალ გაზ რდუ ლი ბა ნა კის მო ნა წი ლე თა შთა-
ბეჭ დი ლე ბე ბი: 

„დას ვე ნე ბას თან ერ თად გვქონ და შე მეც ნე ბი თი ვორ კშო-
პე ბი გენ დე რის თე მა ზე. სხვა დროს ამ სა კითხ ზე არა სო დეს 
მი სა უბ რი ა. ინ ტერ ნეტ შიც მო ვი ძიე ინ ფორ მა ცი ე ბი.  იმ დე ნი 
რამ ავით ვი სე, შემ დეგ სკო ლა ში სა მო ქა ლა ქო გაკ ვე თილ ზე 
სწო რედ ამ სა კითხ ზე გავ მარ თეთ დის კუ სი ა“. - ირი ნა ალა-
ვი ძე. 

„ბა ნაკ ში ყოფ ნი სას ბევ რი სტე რე ო ტი პი და იმ სხვრა იმას-
თან და კავ ში რე ბით, რომ გო გო ნებს არ შე უძ ლი ათ და კავ-
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დნენ „ბი ჭე ბის სპორ ტით“, ფეხ ბურთს გო გო ნე ბიც ისე თი ვე 
წარ მა ტე ბით  თა მა შობ დნენ, რო გორც ბი ჭე ბი.“ -  მა რი გუ-
რე ში ძე.

ბა ნა კის მო ნა წი ლე ე ბი შემ დგომ ში აქ ტი უ რად იყ ვნენ ჩარ-
თულ ნი ქალ თა მი მართ ძა ლა დო ბის წი ნაღ მდეგ მი მარ თულ 
16-დღი ან კამ პა ნი ა ში. 

საბ ჭოს წევ რე ბი პრო ექტს გან სა კუთ რე ბულ მნიშ ვნე ლო-
ბას ანი ჭე ბენ. მა თი აზ რით, შე დე გე ბი მო მა ვალ ში უფ რო გა-
მოჩ ნდე ბა, მოს წავ ლე ე ბი ამ სა კი თხებ ზე მეტს იფიქ რე ბენ და 
მუ შა ო ბა საც გა აგ რძე ლე ბენ.  

პროექტიმესამე:მთავარისამიზნე-
სტუდენტები
საბ ჭო პე რი ო დუ ლად ატა რებ და სა ან გა რი შო შეხ ვედ რებს 

სა ზო გა დო ე ბის სხვა დას ხვა სეგ მენ ტთან. ერ თ-ერთ ასეთ 
შეხ ვედ რას ეს წრე ბოდ ნენ უნი ვერ სი ტე ტის წარ მო მად გენ ლე-
ბი. სწო რედ მათ გან წა მო ვი და იდე ა, სტუ დენ ტე ბის თვის ჩა-
ტა რე ბუ ლი ყო ტრე ნინ გე ბი გენ დე რის თე მა ზე. იდე ის სა ფუძ-
ველ ზე ახა ლი მას შტა ბუ რი  პრო ექ ტი შე იქ მნა: „გენ დე რუ ლი 
ას პექ ტე ბის გაძ ლი ე რე ბა ად გი ლობ რი ვი  პო ლი ტი კის ფორ-
მი რე ბა ში აქ ტი უ რი ჩარ თვი სათ ვის“. პრო ექ ტის ლო ბი რე ბა-
ში საბ ჭოს  წევ რი დე პუ ტა ტე ბი აქ ტი უ რად მო ნა წი ლე ობ დნენ. 
გა ი მარ თა კონ სულ ტა ცი ე ბი ქა ლა ქის მერ თან. ად გი ლობ რი-
ვი თვით მმარ თვე ლო ბა წი ნა და დე ბას და დე ბი თად შეხ ვდა და 
ერ თობ ლივ მა პრო ექ ტმა მუ შა ო ბა და ი წყო.  

პრო ექ ტი მიზ ნად ისა ხავ და საბ ჭოს გა მოც დი ლე ბის გა ზი-
ა რე ბას, უნი ვერ სი ტე ტე ბის ჩარ თუ ლო ბას და სტუ დენ ტთა 
გენ დე რუ ლი სა ჭი რო ე ბე ბის სა ფუძ ველ ზე რე კო მენ და ცი ა თა 
შე მუ შა ვე ბას ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის თვის წარ-
სად გე ნად.  

სამ თვი ა ნი პრო ექ ტი გა იხ სნა კონ ფე რენ ცი ით თე მა ზე: 
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გენ დე რუ ლი კომ პო ნენ ტე ბი  ად გი ლობ რივ ბი უ ჯეტ ში - არ-
სე ბუ ლი რე ა ლო ბა, პო ზი ტი უ რი ცვლი ლე ბე ბი,  მო მავ ლის 
პერ სპექ ტი ვე ბი“. კონ ფე რენ ცი ამ გენ დე რუ ლი ქოლ გის 
ქვეშ გა ა ერ თი ა ნა ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბა, არა სამ-
თავ რო ბო სექ ტო რი, გა ნათ ლე ბის სფე როს წარ მო მად გენ-
ლე ბი  და და ა ნა ხა მათ გენ დე რუ ლი სა კი თხე ბის პრი ო რი-
ტე ტუ ლო ბა.

ამ მას შტა ბურ კონ ფე რენ ცი ას 100-ზე მე ტი ადა მი ა ნი ეს-
წრე ბო და. სტუმ რებს შო რის იყ ვნენ და სავ ლეთ სა ქარ თვე-
ლოს - იმე რე თის, სა მეგ რე ლოს, გუ რი ის, აჭა რის რე გი ო ნე ბის 
- 17 მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის წარ მო მად გენ ლე ბი, ქუ თა ის ში მოქ-
მე დი სა მი უნი ვერ სი ტე ტის პრო ფე სო რე ბი და სტუ დენ ტე ბი.

კონ ფე რენ ცია მნიშ ვნე ლო ვა ნი იყო ქუ თა ი სის, სე ნა კის, 
ოზურ გე თის გენ დე რუ ლი სა კონ სულ ტა ციო საბ ჭო ე ბის გა-
მოც დი ლე ბის გა ზი ა რე ბი სა და ინ ფორ მა ცი ის გაც ვლის 
თვალ საზ რი სით.  

კონ ფე რენ ცი ის შემ დეგ შე ირ ჩა 21 აქ ტი უ რი ახალ გაზ რდა, 
რო მელ თათ ვი საც გა ი მარ თა ტრე ნინ გი გენ დე რულ თე მა ზე 
და ამ კუ თხით ვორ კშო პე ბის ჩა ტა რე ბის ტექ ნი კა ზე. ახალ-
გაზ რდა მწვრთნე ლებ მა შემ დგომ ჩა ა ტა რეს 63 ვორ კშო პი 
ქუ თა ი სის წე რეთ ლის სა ხელ მწი ფო უნი ვერ სი ტეტ ში, ქუ თა-
ი სის სა ხელ მწი ფო უნი ვერ სი ტეტ სა და ჯა ვა ხიშ ვი ლის სა ხე-
ლო ბის თბი ლი სის სა ხელ მწი ფო უნი ვერ სი ტე ტის ქუ თა ი სის 
კორ პუს ში. 

ვორ კშო პებ ში 856 სტუ დენ ტი მო ნა წი ლე ობ და. მა თი აქ-
ტი უ რი ჩარ თვით გა მოვ ლინ და სტუ დენ ტთა გენ დე რუ ლი სა-
ჭი რო ე ბე ბი და შე მუ შავ და რე კო მენ და ცი ა თა პა კე ტი. აღ ნიშ-
ნუ ლი რე კო მენ და ცი ე ბის სა ფუძ ველ ზე შე იქ მნა გენ დე რუ ლი 
პო ლი ტი კის გეგ მა, რო მე ლიც წა რედ გი ნა ად გი ლობ რივ ხე-
ლი სუფ ლე ბას ად გი ლობ რივ ბი უ ჯეტ ში გა სათ ვა ლის წი ნებ ლა

პრო ექ ტის მე სა მე ეტა პი  იყო სტუ დენ ტუ რი კონ ფე რენ-
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ცია თე მა ზე:  „სა ზო გა დო ე ბის სხვა დას ხვა სეგ მენ ტი გენ დე-
რულ პრიზ მა ში - სტუ დენ ტუ რი მიდ გო მე ბი, პრობ ლე მე ბის 
მოგ ვა რე ბის ეფექ ტუ რი მე ქა ნიზ მე ბი“. 

კონ ფე რენ ცი ა ზე სტუ დენ ტებ მა მოხ სე ნე ბებ ში გენ დე-
რუ ლი პრობ ლე მე ბი სხვა დას ხვა ჭრილ ში  წარ მო ად გი ნეს: 
ნი ნო ყუ რუ ამ თა ვის გა მოს ვლა ში ისა უბ რა გენ დე რულ 
დის ბა ლან სზე ქარ თულ პო ლი ტი კა ში. ნა ნა კე კუ ამ სა მუ შაო 
ად გი ლებ ზე არ სე ბულ გენ დე რულ დის კრი მი ნა ცი ა ზე გა ა-
მახ ვი ლა ყუ რა დღე ბა. თე ო ნა კინ წუ რაშ ვი ლის მოხ სე ნე ბა 
ოჯა ხუ რი კონ ფლიქ ტე ბის გენ დე რუ ლი ას პექ ტე ბის გან-
ხილ ვას მი ეძღ ვნა. რამ დე ნად არის და ცუ ლი თა ნას წო რო-
ბის სა კი თხი ქარ თულ კა ნონ მდებ ლო ბა ში - ერეკ ლე ურუ-
შა ძე ფიქ რობს, რომ ქა ლი სა და მა მა კა ცის სა პენ სიო ასა კის 
გა თა ნაბ რე ბა სა კა ნონ მდებ ლო  ბა ზას გენ დე რუ ლად და ა-
ბა ლან სებს. 

პრო ექ ტის მნიშ ვნე ლო ვა ნი მიღ წე ვა ის არის, რომ პირ ვე-
ლად მოხ და ქუ თა ის ში მოქ მე დი სა მი უნი ვერ სი ტე ტის სტუ-
დენ ტთა მო ბი ლი ზე ბა და მა თი  და ინ ტე რე სე ბა  გენ დე რუ ლი 
სა კი თხე ბით. პირ ვე ლად შე მუ შავ და რე კო მენ და ცი ე ბი სტუ-
დენ ტთა სა ჭი რო ე ბე ბის მი ხედ ვით (სა ერ თო სა ცხოვ რე ბე ლი 
რე გი ო ნე ბი დან ჩა მო სუ ლი სტუ დენ ტე ბის თვის, შე ღა ვა თე ბი 
სწავ ლის გა და სა ხად ზე, აუ დი ტო რი ე ბის აღ ჭურ ვა ტექ ნი კით, 
შე ღა ვა თე ბი ტრან სპორ ტზე, სამ გზავ რო ბა რა თე ბის შე მო-
ღე ბა, შე ღა ვა თე ბი კი ნო სა და თე ატ რის ბი ლე თებ ზე, გა რე-
მოს ადაპ ტი რე ბა ყვე ლა სტუ დენ ტის თვის, თა ნამ შრომ ლო ბა 
პარ ტნი ორ ორ გა ნი ზა ცი ებ თან მხარ და ჭე რი სა და და საქ მე-
ბის კუ თხით). არის იმე დი, რომ ეს სა ჭი რო ე ბე ბი ად გი ლობ-
რივ ბი უ ჯეტ ში გა მოჩ ნდე ბა. 

პრო ექ ტის ბო ლოს გა მო ი ცა ჟურ ნა ლი „გენ დე რუ ლი ას-
პექ ტე ბის გაძ ლი ე რე ბა ად გი ლობ რი ვი  პო ლი ტი კის ფორ მი-
რე ბა ში აქ ტი უ რი ჩარ თვი სათ ვის“.
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პროექტიმეოთხე-ახალიმოდელი
გენდერულითემისპროპაგანდით
ქუ თა ი სის გენ დე რუ ლი საბ ჭო მი იჩ ნევს, რომ დღემ დე უმ-

თავ რეს გა მოწ ვე ვად რჩე ბა მო ზარ დე ბის გენ დე რუ ლი გა ნათ-
ლე ბა. 

„გენ დე რუ ლი ცნო ბი ე რე ბის ფორ მი რე ბა სკო ლამ დე ლი 
ასა კის ბავ შვებ ში“ - ეს საბ ჭოს მე ო თხე, კრე ა ტი უ ლი პრო ექ-
ტი ა. მი სი ანა ლო გი არ არ სე ბობს და სავ ლეთ  სა ქარ თვე ლო-
ში. პრო ექ ტის ფარ გლებ ში თო ჯი ნე ბის ჩრდი ლე ბის თე ატ რის 
მი ერ მომ ზად და სპექ ტაკ ლი. სცე ნა რად გა მო ი ყე ნე ბუ ლია 
ზღა პა რი „ზურ მუხ ტის ქა ლა ქის ჯა დო ქა რი“. სპექ ტაკ ლი 
სიყ ვა რულს, მე გობ რო ბას, თა ნას წო რო ბას, პატ რი ო ტიზმს 
ქა და გებს. მთა ვა რი პერ სო ნა ჟი გო გო ნაა - პი რიმ ზე, რო მელ-
საც ჰყავს სხვა დას ხვა შე საძ ლებ ლო ბე ბის და სა ჭი რო ე ბე-
ბის მქო ნე მე გობ რე ბი - საფ რთხო ბე ლა, რობოტი და ლო მი. 
ისი ნი ერ თმა ნე თის გან გან სხვავ დე ბი ან, მაგ რამ სიყ ვა რუ ლი, 
მე გობ რო ბა და ერ თმა ნე თის დახ მა რე ბის სურ ვი ლი აძ ლევთ 
ძა ლას, გა და ლა ხონ ყვე ლა წი ნა აღ მდე გო ბა და დაბ რუნ დნენ 
ქვე ყა ნა ში, სა დაც ყვე ლა თა ნას წო რია და ადა მი ა ნე ბი ერ-
თმა ნე თის შე საძ ლებ ლო ბებს პა ტივს სცე მენ. სპექ ტაკ ლი ამ-
სხვრევს სა ზო გა დო ებ რივ სტე რე ო ტი პებს თა ნას წო რო ბას-
თან მი მარ თე ბა ში.  

პრო ექ ტი მიზ ნად ისა ხავს სკო ლამ დე ლი ასა კის ბავ შვებ ში 
გენ დე რუ ლი ცნო ბი ე რე ბის ფორ მი რე ბას, და ეხ მა რე ბა სა ბავ-
შვო ბა ღე ბის პე და გო გებ სა და მშობ ლებს, იაზ როვ ნონ სწო-
რად, და ამ სხვრი ონ გენ დე რუ ლი სტე რე ო ტი პე ბი და გა მო ი-
მუ შა ონ უნარ -ჩვე ვე ბი თა ნას წო რუფ ლე ბი ა ნი სა ზო გა დო ე ბის 
შე საქ მნე ლად. 

პრო ექ ტი დან გა მომ დი ნა რე, ჩვე ნე ბე ბი და გეგ მი ლია ქუ-
თა ის ში, ხონ სა და წყალ ტუ ბო ში. ბე ნე ფი ცი ა რე ბი იქ ნე ბი ან 
სა ბავ შვო ბა ღის აღ საზ რდე ლე ბი, პე და გო გე ბი, მშობ ლე ბი. 
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ფინალურიპროექტი-შემაჯამებელი
კონფერენცია
პრო ექ ტის ბო ლოს ქუ თა ი სის გენ დე რულ მა სა კონ სულ ტა-

ციო საბ ჭომ ჩა ა ტა რა სა ან გა რი შო შე მა ჯა მე ბე ლი კონ ფე რენ-
ცი ა, რო მელ საც ეს წრე ბოდ ნენ ქუ თა ი სის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის 
12 ად მი ნის ტრა ცი უ ლი ერ თე უ ლის წარ მო მად გენ ლე ბი, ქუ-
თა ი სის, სე ნა კის და ოზურ გე თის გენ დე რუ ლი სა კონ სულ ტა-
ციო საბ ჭოს წევ რე ბი, არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბი სა 
და მე დი ის წარ მო მად გენ ლე ბი. 

მომ ხსე ნებ ლებ მა აქ ცენ ტი გა ა კე თეს სამ წლი ა ნი მუ შა ო ბის 
ძი რი თად შე დე გებ ზე: საბ ჭომ მნიშ ვნე ლო ვა ნი წვლი ლი შე ი-
ტა ნა ად გი ლობ რივ დო ნე ზე გენ დე რუ ლი პო ლი ტი კის შექ მნა-
ში, მე დი ის თვის აქ ტუ ა ლუ რი გახ და გენ დე რუ ლი სა კი თხე ბი, 
პრო ექ ტმა ხე ლი შე უ წყო სა კა ნონ მდებ ლო ცვლი ლე ბებს. 

ნათ ლად გა მოჩ ნდა, რომ სა ზო გა დო ე ბა ში და პო ლი ტი კა ში 
ჩაგ დე ბუ ლია ხა რის ხი ა ნი, სი ცოცხ ლი სუ ნა რი ა ნი მარ ცვა ლი, 
რო მე ლიც  ხვალ -ზეგ უკე თეს შე დეგს გა მო ი ღებს. სა ა მი სოდ 
ყვე ლა პი რო ბა არ სე ბობს.

აი, ასე, მოკ ლედ, ქუ თა ი სის გენ დე რულ სა კონ სულ ტა ციო 
საბ ჭო ზე - პრობ ლე მებ სა და მიღ წე ვებ ზე, რო მელ თა წარ-
მოდ გე ნა თა ვი დან ძნე ლი იყო, მაგ რამ სა ერ თო ძა ლის ხმე ვით 
ისი ნი უკ ვე არ სე ბობს ჩვენს ის ტო რი ა ში.
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სენაკისგენდერულისაკონსულტაციო

საბჭოსშექმნისდამუშაობისისტორია

თეათორინავა
პრო ექ ტის ასისტენტი

როგორიწყებოდაყველაფერი
პრო ე ტის სა მიზ ნე ქა ლა ქად სე ნა კი შემ თხვე ვით არ შერ ჩე უ-

ლა. ფონ დი „სო ხუ მი“ წლე ბი ა, თა ნამ შრომ ლობს ად გი ლობ რივ 
თვით მმარ თვე ლო ბას თან. სე ნა კის ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბა 
პირ ვე ლი იყო, რო მელ მაც და ა ფი ნან სა ფონ დი „სო ხუ მის“ ახალ-
გაზ რდა აქ ტი ვის ტე ბის მი ნი- პრო ექ ტი. მის ფარ გლებ ში გაჩ ნდა 
შე საძ ლებ ლო ბა, ერ თ-ერთ სკო ლა ში შექ მნი ლი ყო ფო რუმ -თე-
ატ რი და გა მარ თუ ლი ყო წარ მოდ გე ნე ბი ოჯახ ში ძა ლა დო ბის 
თე მა ზე. მსგავ სი მა გა ლი თი მრავ ლა და ა. თა ნამ შრომ ლო ბის 
სწო რედ ასეთ მა და დე ბით მა გა მოც დი ლე ბამ მო ახ დი ნა გავ-
ლე ნა ფონ დის ხელ მძღვა ნე ლო ბა ზე, რომ ერ თ-ერ თი გენ დე-
რუ ლი სა კონ სულ ტა ციო საბ ჭო  სე ნა კის საკ რე ბუ ლოს თან 
შექ მნი ლი ყო. გუნ დი დარ წმუ ნე ბუ ლი იყო, რომ პი ლო ტურ 
პრო ექტს, რო მე ლიც ით ვა ლის წი ნებ და ინ სტი ტუ ცი უ რი მე-
ქა ნიზ მის სრუ ლი ად ახა ლი მო დე ლის შექ მნას ად გი ლობ რივ 
დო ნე ზე, თვით მმარ თვე ლო ბა მხარს და უ ჭერ და. ასეც მოხ და. 
თუ გა ვიხ სე ნებთ საპ რო ექ ტო გუნ დის პირ ველ შეხ ვედ რებს 
სე ნა კის საკ რე ბუ ლოს მა შინ დელ ხელ მძღვა ნე ლო ბას თან, უნ-
და ით ქვას, რომ ეს მხარ და ჭე რა თა ვი დან ვე იგ რძნო ბო და.

საკ რე ბუ ლოს ხელ მძღვა ნე ლო ბა აქ ტი უ რად ჩა ერ თო საბ-
ჭოს ფორ მი რე ბა ში, დე პუ ტა ტე ბის შერ ჩე ვა ში, თუმ ცა ამ 
მხრივ ფონდ „სო ხუმს“ საკ რე ბუ ლოს თავ მჯდო მა რეს თან 
ბევ რი არ უმ სჯე ლი ა. იმ დრო ის თვის საკ რე ბუ ლო ში 20 დე-
პუ ტა ტი დან 5 ქა ლი იყო. მათ გან შერ ჩე ვა არ იქ ნე ბო და გო-
ნივ რუ ლი, ამი ტო მაც ყვე ლა მათ გა ნი საბ ჭოს წევ რი გახ და. 
დე პუ ტატ თა შე მად გენ ლო ბა მთლი ა ნად ქა ლუ რი რომ არ 
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ყო ფი ლი ყო, საბ ჭო ში ერ თი მა მა კა ციც ჩავ რთეთ. და ნარ ჩე ნი 
წევ რე ბი კი სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბი დან შე ვარ ჩი ეთ. პრო-
ექ ტის თა ნახ მად, სულ 15 წევ რი უნ და ყო ფი ლი ყო, 5 - დე პუ-
ტა ტი და 10 სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბი დან. მუ შა ო ბის პრო-
ცეს ში საბ ჭოს წევ რო ბის მსურ ვე ლე ბი ავ სებ დნენ შე სარ ჩევ 
ან კე ტებს, რომ ლე ბიც სა გულ და გუ ლოდ გა ნი ხი ლე ბო და პრო-
ექ ტის მე ნეჯ მენ ტის მი ერ, ხდე ბო და შე თან ხმე ბა საკ რე ბუ-
ლოს თავ მჯდო მა რეს თან. 

და აი, 2013 წლის დე კემ ბერ ში გენ დე რუ ლი სა კონ სულ ტა-
ციო საბ ჭოს შე მად გენ ლო ბა სა ბო ლო ოდ ჩა მო ყა ლიბ და. მას ში 
შე ვი და 6 დე პუ ტა ტი და სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის 10 წარ-
მო მად გე ნე ლი - ეს იყ ვნენ ადა მი ა ნე ბი გარ კვე უ ლი სა მუ შაო 
გა მოც დი ლე ბით სხვა დას ხვა სფე რო ში, მაგ რამ, რაც მთა ვა-
რი ა, ისი ნი იზი ა რებ დნენ გენ დე რულ შე ხე დუ ლე ბებს და მზად 
იყ ვნენ, წვლი ლი შე ე ტა ნათ თა ვი ან თი ქა ლა ქის უკე თე სი მო-
მავ ლის შექ მნა ში.

საბ ჭოს ფორ მი რე ბის პა რა ლე ლუ რად, მუ შავ დე ბო და და გა-
ნი ხი ლე ბო და თან მშრომ ლო ბის მე მო რან დუ მი  სე ნა კის საკ რე ბუ-
ლოს თან. ხელ მო წე რა შედ გა 2013 წლის 23 დე კემ ბერს. მე მო რან-
დუმ მა სა ძირ კვე ლი ჩა უ ყა რა აქ ტი ურ თა ნამ შრომ ლო ბას, რო მე-
ლიც და ე ფუძ ნა ნდო ბას და ურ თი ერ თპა ტი ვის ცე მას, აზ რთა გა-
ზი ა რე ბას და გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის ხელ შე წყო ბას.

საბჭოსპირველინაბიჯები
2014 წლის იან ვარ ში გა ი მარ თა გენ დე რუ ლი სა კონ სულ-

ტა ციო საბ ჭოს პირ ვე ლი სხდო მა, არ ჩე ულ იქ ნენ თავ მჯდო-
მა რე და მო ად გი ლე. გენ დე რუ ლი ბა ლან სი და ცუ ლი იყო,  
თავ მჯდო მა რე - ქა ლი, მო ად გი ლე - მა მა კა ცი, ორი ვე საკ რე-
ბუ ლოს დე პუ ტა ტი.

პირ ვე ლი ვე დღი დან გენ დე რუ ლი სა კონ სულ ტა ციო საბ-
ჭოს წევ რე ბი აქ ტი ურ მუ შა ო ბას იწყე ბენ, მსჯე ლო ბენ დე ბუ-
ლე ბა ზე, ატა რე ბენ ად გილ ზე გენ დე რულ ანა ლიზს, რო გო რია 
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გამ გე ო ბი სა და საკ რე ბუ ლოს თა ნამ შრო მელ თა შე მად გენ ლო-
ბა გენ დე რუ ლი კუ თხით, რამ დე ნი ქა ლია გა დაწყ ვე ტი ლე ბის 
მიმ ღებ პო ზი ცი ა ზე, რამ დე ნი დევ ნი ლი ქა ლია მუ ნი ცი პა ლი-
ტეტ ში,  რამ დე ნი - სო ცი ა ლუ რად და უც ვე ლი, მე წარ მე და ა.შ.

სხდო მებ ზე მიმ დი ნა რე ობ და ქა ლა ქის ად გი ლობ რი ვი სო-
ცი ა ლუ რი პრობ ლე მე ბის გან ხილ ვა, ამომ რჩე ველ ქალ თა 
კლუბ ზე და ად გი ლობ რივ გენ დე რულ ჯგუ ფებ თან ჩატ არე-
ბულ სა ინ ფორ მა ციო შეხ ვედ რებ ზე დას მუ ლი პრობ ლე მე ბის 
წა მო წე ვა. ეს შეხ ვედ რე ბი საბ ჭოს მუ შა ო ბის პა რა ლე ლუ რად 
იმარ თე ბო და, ხელს უწყობ და სი ტუ ა ცი ის შეს წავ ლას და ად-
გი ლობ რივ სო ცი ა ლურ პრობ ლე მებ ზე საბ ჭოს წევ რე ბის ინ-
ფორ მი რე ბას. სხდო მებ ზე დას მულ პრობ ლე მებს შემ დგომ ში 
აც ნობ დნენ პა სუ ხის მგე ბელ პი რებს და შეძ ლე ბის დაგ ვა რად 
აგ ვა რებ დნენ. ზოგ ჯერ - „ერ თი ფან ჯრის მე თო დით“, რო ცა 
სხდო მა ზე მოწ ვე ულ ნი იყ ვნენ პა სუ ხის მგე ბე ლი სტრუქ ტუ-
რე ბის წარ მო მად გენ ლე ბი და თვით ბე ნე ფი ცი ა რე ბი, რომ ლე-
ბიც თა ვი ანთ პრობ ლე მებს ასა ხე ლებ დნენ. შე დე გად -  რამ-
დე ნი მე პრობ ლე მა მოგ ვარ და.

2014 წელს საბ ჭოს წევ რე ბი ჩა ერ თნენ მო სახ ლე ო ბის ად-
გი ლობ რი ვი გენ დე რუ ლი სა ჭი რო ე ბე ბის კვლე ვა ში. სა მი წლის 
გან მავ ლო ბა ში სამ ჯერ ჩა ტარ და ად გი ლობ რი ვი გენ დე რუ ლი 
სა ჭი რო ე ბე ბის შე ფა სე ბა რა ო დე ნობ რი ვი და თვი სებ რი ვი ინ-
ფორ მა ცი ის შეგ რო ვე ბის გზით.

სა მი წლის მან ძილ ზე კვლე ვა ში მო ნა წი ლე ო ბა მი ი ღო 
1000-მდე რეს პონ დენ ტმა. კვლე ვა მიზ ნად ისა ხავ და სხვა-
დას ხვა გენ დე რუ ლი ჯგუ ფის - ად გი ლობ რი ვი და დევ ნი ლი 
ქა ლე ბის, სო ცი ა ლუ რად და უც ვე ლი ოჯა ხე ბის, ახალ გაზ-
რდე ბის, ეთ ნი კუ რი უმ ცი რე სო ბის, შეზ ღუ დუ ლი შე საძ ლებ-
ლო ბე ბის მქო ნე პი რე ბის, ექი მე ბის, პე და გო გე ბის - სა ჭი რო-
ე ბე ბის შე ფა სე ბას და მათზე დაყრდნობით ად გი ლობ რი ვი 
თვით მმარ თვე ლო ბის თვის  წი ნა და დე ბე ბი სა და რე კო მენ და-
ცი ე ბის წარ დგე ნას.
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კვლე ვე ბის სა ფუძ ველ ზე გენ დე რულ მა სა კონ სულ ტა ციო 

საბ ჭომ შე ი მუ შა ვა რე კო მენ და ცი ე ბი ად გი ლობ რივ პროგ-
რა მებ სა და ბი უ ჯეტ ში შე სა ტა ნად. ამის შე დე გად ბი უ ჯეტ ში 
შე ვი და სე ნა კის სა ჯა რო სკო ლე ბის 1-ლი და მე-2 კლა სე ბის 
მოს წავ ლე ე ბის პრო ფი ლაქ ტი კუ რი გა მოკ ვლე ვა, ერ თჯე-
რა დი ფი ნან სუ რი დახ მა რე ბა ოჯახ ში ძა ლა დო ბის მსხვერ-
პლთათ ვის, მოხ და საბ ჭოს პრო ექ ტე ბის (სა გან მა ნათ ლებ ლო  
მუ შა ო ბა, ტრე ნინ გე ბი გამ გე ო ბი სა და საკ რე ბუ ლოს თა ნამ-
შრომ ლე ბის თვის,  სე ნა კის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის 14 ტე რი ტო-
რი ულ ერ თე ულ ში გამ გებ ლის რწმუ ნე ბუ ლე ბის თვის) თა ნა-
და ფი ნან სე ბა.   

 
ნა ტა ლია ხუ ბუ ა, გამ გე ო ბის სო ცი ა ლუ რი სამ სა-
ხუ რის უფ რო სი: - გენ დე რუ ლი სა კონ სულ ტა ციო 
საბ ჭოს სა ხით თვით მმარ თვე ლო ბა სა და მო სახ-
ლე ო ბას შო რის ახა ლი ინ სტი ტუ ცი უ რი მექ ანიზ-
მი გაჩ ნდა. სე რი ო ზუ ლი გა მოწ ვე ვე ბი არ სე ბობს 
და, ვფიქ რობ, რომ ამ გა მოწ ვე ვებს გენ დე რუ-
ლი სა კონ სულ ტა ციო საბ ჭო წარ მა ტე ბით პა სუ-
ხობს. აღ მოჩ ნდა, რომ საკ მა ოდ წარ მა ტე ბუ ლი 
გენ დე რუ ლი ბი უ ჯე ტი გვაქვს. ეს არის თა ნა ბა-
რი შე საძ ლებ ლო ბე ბის მიღ წე ვის სო ცი ა ლუ რი 
ინ სტრუ მენ ტი, ამ სერ ვი სე ბის მი ღე ბის ხელ მი-
საწ ვდო მო ბა ყვე ლა სფე რო ში, ყვე ლა მიზ ნობ რი-
ვი ჯგუ ფი სათ ვის და სეგ მენ ტი სათ ვის. და წყე ბით 
კლა სებ ში პრო ფი ლაქ ტი კუ რი გა მოკ ვლე ვე ბის 
პროგ რა მა ბი უ ჯეტ ში სწო რედ გენ დე რუ ლი საბ-
ჭოს რე კო მენ და ცი ით შე ვი და. არის სხვა მო მენ-
ტე ბიც, რომ ლე ბიც იქ ნა გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი. 
მო მა ვალ წელს ჩვე ნი ბი უ ჯე ტი გა ცი ლე ბით უფ-
რო გენ დე რუ ლი იქ ნე ბა.



80 მე რაბ გე გე ლი ა, სე ნა კის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის 
მზუნ ვე ლო ბა მოკ ლე ბულ თა კვე ბის ცენ ტრის 
მთა ვა რი სპე ცი ა ლის ტი: - საბ ჭოს შექ მნით და 
აქ ტი უ რი მუ შა ო ბით შე იც ვა ლა ად გი ლობ რი ვი 
თვით მმარ თვე ლო ბის და მო კი დე ბუ ლე ბა გენ დე-
რუ ლი სა კი თხე ბის მი მართ - ეს  არის მთა ვა რი 
მი ზა ნი, რო მელ საც მი ვაღ წი ეთ და წინ გა დად გმუ-
ლი ნა ბი ჯი. ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბა 
ხალ ხის მი ერ არ ჩე უ ლი ორ გა ნოა და ყვე ლა ზე 
დი დი ლე გი ტი მა ცია სწო რედ მას აქვს. ყვე ლა ზე 
დი დი პა სუ ხიც მო ე თხო ვე ბა. რო ცა თვით მმარ-
თვე ლო ბა და მო კი დე ბუ ლე ბას ცვლის, ეს უკ ვე 
ბი უ ჯეტ შიც აი სა ხე ბა და ეს არის უმ თავ რე სი. 

პრო ექ ტის გან მავ ლო ბა ში სხვა გენ დე რუ ლი სა კონ სულ-
ტა ციო საბ ჭო ე ბის წევ რებ თან ერ თად   სე ნა კის საბ ჭოს წევ-
რე ბიც  მო ნა წი ლე ობ დნენ სა გან მა ნათ ლებ ლო ტრე ნინ გებ-
ში სხვა დას ხვა თე მა ზე: გენ დე რი, გენ დე რუ ლი ძა ლა დო ბა, 
ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის კო დექ სი, გენ დე რუ ლი 
პო ლი ტი კის და გენ დე რუ ლი ბი უ ჯე ტი რე ბის შე მუ შა ვე ბა, 
პრო ექ ტე ბის წე რა. ისი ნი იღებ დნენ ახალ და მათ თვის სა-
სარ გებ ლო ცოდ ნას, უკეთ შე იგ რძნობ დნენ გენ დე რის თე-
მას, თან და თან აც ნო ბი ე რებ დნენ თა ვი ან თი მო ნა წი ლე ო ბის 
მნიშ ვნე ლო ბას ად გი ლებ ზე გენ დე რუ ლი  პო ლი ტი კის შე მუ-
შა ვე ბი სათ ვის.

მო ნა წი ლე ო ბა სხვა დას ხვა კონ ფე რენ ცი ა ზე, საბ ჭო ე ბის 
ქსე ლურ შეხ ვედ რებ ში, პარ ლა მენ ტის გენ დე რუ ლი თა ნას-
წო რო ბის საბ ჭოს წარ მო მად გენ ლებ თან გა მარ თულ შეხ ვედ-
რა ზე კი დევ უფ რო უძ ლი ე რებ და სე ნა კის საბ ჭოს წევ რებს 
სი ა მა ყის გან ცდას სა კუ თა რი წვლი ლის გა მო ქალ თა რო ლის 
გაზ რდი სა და გენ დე რუ ლი პო ლი ტი კის ფორ მი რე ბის საქ მე-
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ში. და, რა თქმა უნ და,  სტი მულს აძ ლევ და ახა ლი პრო ექ ტე-
ბის და ინი ცი ა ტი ვე ბის შე მუ შა ვე ბი სათ ვის.

2014 წლის ად გი ლობ რი ვი არ ჩევ ნე ბის შემ დეგ საბ ჭო ე ბის 
შე მად გენ ლო ბა ში მოხ და მცი რე ო დე ნი ცვლი ლე ბა, შე იც ვა ლა 
საკ რე ბუ ლოს ხელ მძღვა ნე ლო ბა. საბ ჭო ში შე ვიდ ნენ ახა ლარ-
ჩე უ ლი დე პუ ტა ტე ბი, სა ჭი რო გახ და თავ მჯდო მა რი სა და მო-
ად გი ლის ხელახლა არ ჩე ვა. თუმ ცა ამ ცვლი ლე ბებს ხე ლი არ 
შე უშ ლია მუ შა ო ბა ში, სხდო მე ბი  იმა ვე რე ჟიმ ში იმარ თე ბო და. 
საბ ჭო ახალ საპ რო ექ ტო იდე ებ ზე მუ შა ობ და და ეძებ და და-
ფი ნან სე ბის წყა რო ებს ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის 
მხრი დან, ხდე ბო და ახა ლი წი ნა და დე ბე ბი სა და რე კო მენ და-
ცი ე ბის შე მუ შა ვე ბა.

გენდერულისაკონსულტაციო
საბჭოსპროექტები
ჩა ტა რე ბუ ლი კვლე ვე ბი და ქა ლა ქის გენ დე რუ ლი პო ლი-

ტი კის გეგ მის შე მუ შა ვე ბა საბ ჭოს წევ რებს ახალ პრო ექ ტებ-
ზე მუ შა ო ბის მო ტი ვა ცი ას აძ ლევ და. 

ყვე ლა პრო ექტს, რო მე ლიც სე ნა კის საბ ჭომ შე ი მუ შა ვა, 
ერ თი აქ ტუ ა ლუ რი თე მა აერ თი ა ნებს - ოჯახ ში ძა ლა დო ბა.

ერ თხე ლაც, მო რიგ სა გან მა ნათ ლებ ლო ტრე ნინ გზე მო ნა-
წი ლე ო ბი სას, რო ცა საბ ჭო ე ბი მო მა ვალ სტრა ტე გი ას გეგ მავ-
დნენ, გაჩ ნდა პირ ვე ლი პრო ექ ტის იდე ა.

პრო ექ ტი „სა მო ქა ლა ქო გა ნათ ლე ბა გენ დე რუ ლი თა ნას-
წო რო ბი სა და ჯან სა ღი გა რე მო სათ ვის სე ნა კის სკო ლამ დე ლი 
აღ ზრდის გა ერ თი ა ნე ბა ში“ მიზ ნად ისა ხავ და სე ნა კის მუ ნი-
ცი პა ლი ტე ტის ქა ლა ქის ტე რი ტო რი ა ზე არ სე ბუ ლი სა ბავ შვო 
ბაღებისა და ბა გა- ბა ღე ბის პე და გო გე ბის, აღ მზრდე ლე ბი სა 
და აღ საზ რდელ თა მშობ ლე ბი სათ ვის სა მო ქა ლა ქო გა ნათ ლე-
ბის დო ნის ამაღ ლე ბას გენ დე რის, ძა ლა დო ბის ფორ მე ბი სა 
და ეკო სა ნი ტა რი ის სა კი თხებ ზე. ეს იყო ექ ვსთვი ა ნი პრო ექ-
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ტი, რო მელ მაც მო იც ვა ქა ლა ქის 10 სა ბავ შვო ბა ღი. პრო ექ ტი 
გან ხორ ცი ელ და სე ნა კის გენ დე რუ ლი სა კონ სულ ტა ციო საბ-
ჭოს მი ერ შე მუ შა ვე ბუ ლი სე ნა კის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის გენ დე-
რუ ლი პო ლი ტი კის გეგ მის შე სა ბა მი სად - ფონ დი „სო ხუ მი ს“ 
და ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის ორ გა ნო ე ბის ფი ნან-
სუ რი მხარ და ჭე რით.

პრო ექ ტის ფარ გლებ ში 10 სა ბავ შვო ბაღ ში პე და გო გე ბი-
სა და მშობ ლე ბის თვის ჩა ტარ და 30 ვორ კშო პი ძა ლა დო ბის, 
გენ დე რი სა და ეკო სა ნი ტა რი ის სა კი თხებ ზე, ხე ლი მო ე წე რა 
მე მო რან დუმს თა ნამ შრომ ლო ბის შე სა ხებ სკო ლამ დე ლი აღ-
ზრდის გა ერ თი ა ნე ბას თან,  მო ე წყო მრგვა ლი მა გი და ად გი-
ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის წარ მო მად გენ ლე ბის მო ნა წი-
ლე ო ბით, გა ი მარ თა ად გი ლობ რივ ქალ ბა ტონ თა ნა მუ შევ რე-
ბის გა მო ფე ნა,  ტე ლე კომ პა ნია „ეგ რი სის“ ეთე რით გა ვი და 
სი უ ჟე ტი.

პრო ექ ტი მნიშ ვნე ლო ვა ნი იყო იმით, რომ შე საძ ლებ ლო ბა 
მის ცა საბ ჭოს წევ რებს, გა ევ ლოთ სპე ცი ა ლუ რი ტრე ნინ გი, 
და უფ ლე ბოდ ნენ მწვრთნე ლის თვის სა ჭი რო უნარ -ჩვე ვებს, 
შე ე მუ შა ვე ბი ნათ მო დუ ლი და და მო უ კი დებ ლად ჩა ე ტა რე ბი-
ნათ ვორ კშო პე ბი სა ბავ შვო ბა ღებ ში. ეს გა მოც დი ლე ბა და მი-
ღე ბუ ლი ცოდ ნა და ეხ მა რა მათ შემ დგო მი პრო ექ ტე ბის გან-
ხორ ცი ე ლე ბა ში.

პრო ექ ტის შე დე გად გენ დე რუ ლი საბ ჭოს წევ რთა გან შე-
იქ მნა  მწვრთნელ თა 11-კა ცი ა ნი ჯგუ ფი. გენ დე რის, ძა ლა-
დო ბის და ეკო სა ნი ტა რი ის სა კი თხებ ზე ცნო ბი ე რე ბა აუ მაღ-
ლდა 24 პე და გოგს და 150 მშო ბელს, ათი ვე სა ბავ შვო ბაღს 
სა ჩუქ რად გა და ე ცა სა თა მა შო ე ბი და თვალ სა ჩი ნო მა სა ლე ბი, 
სა ბავ შვო ბა ღე ბის აღ საზ რდე ლებს გა მო უ მუ შავ დათ პი რა დი 
ჰი გი ე ნის დაც ვის ჩვე ვა.

უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ სკო ლამ დე ლი აღ ზრდის და წე სე ბუ-
ლე ბებ ში მსგავ სი მუ შა ო ბა პირ ვე ლად ჩა ტარ და. სწო რედ ეს 
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გახ და ბიძ გი შემ დგო მი ინი ცი ა ტი ვე ბის თვის. პრო ექ ტის შე-
დე გებ ზე სა უბ რი სას საბ ჭოს სხდო მებ ზე ხში რად იდ გა მუ ნი-
ცი პა ლი ტე ტის სოფ ლებ ში  ამ გვა რი მუ შა ო ბის გაგ რძე ლე ბის 
სა კი თხი. ამ თე მას არა ერ თხელ შე ხე ბი ან პირ ვე ლი პრო ექ-
ტის ფარ გლებ ში ჩა ტა რე ბუ ლი ვორ კშო პე ბის დროს. უნ და 
ით ქვას, რომ ეს ინი ცი ა ტი ვა მა შინ ვე აი ტა ცა ად გი ლობ რივ მა 
თვით მმარ თვე ლო ბამ.

პრო ექ ტი „ო ჯახ ში ძა ლა დო ბის პრე ვენ ცია სე ნა კის მუ ნი-
ცი პა ლი ტეტ ში“ - ეს იყო მუ შა ო ბა 14 ტე რი ტო რი ულ ერ თე-
ულ ში. პრო ექ ტმა მო იც ვა 60-მდე სო ფე ლი. სე ნა კის საკ რე-
ბუ ლოს თა ნა და ფი ნან სე ბით პრო ექ ტის ფარ გლებ ში ყვე ლა 
ტე რი ტო რი ულ ერ თე ულ ში შე იქ მნა გენ დე რუ ლი სა ი ნი ცი-
ა ტი ვო ჯგუ ფი. სა გუ ლის ხმო ა, რომ ამ ჯგუ ფე ბის შექ მნის 
იდეა თვით მმარ თვე ლო ბის ხელ მძღვა ნე ლო ბის გან წა მო ვი-
და, რო მე ლიც პრო ექ ტის გან ხორ ცი ე ლე ბის ერ თ-ერ თი აქ-
ტი უ რი მომ ხრე იყო. ჯგუ ფე ბის შე მად გენ ლო ბა ში შე ვიდ ნენ: 
გამ გებ ლის წარ მო მად გენ ლე ბი, მა ჟო რი ტა რი დე პუ ტა ტე ბი, 
პე და გო გე ბი, ექი მე ბი, აქ ტი უ რი ქა ლე ბი და ახალ გაზ რდე-
ბი - სულ 253 ადა მი ა ნი, მათ გან 196 ქა ლი და 57 მა მა კა ცი. 
ჯგუ ფებ მა გა ი ა რეს სპე ცი ა ლუ რი სა გან მა ნათ ლებ ლო ვორ-
კშო პე ბი გენ დე რი სა და ძა ლა დო ბის თე მებ ზე, შე ი მუ შა ვეს 
რე კო მენ და ცი ე ბი ოჯახ ში ძა ლა დო ბის პრე ვენ ცი ის კენ მი-
მარ თუ ლი ღო ნის ძი ე ბე ბის გან სა ხორ ცი ე ლებ ლად. პრო ექ-
ტი  ით ვა ლის წი ნებ და სოფ ლად მცხოვ რე ბი ახალ გაზ რდე ბის 
ჩარ თვას. სა ი ნი ცი ა ტი ვო ჯგუ ფე ბი დან შე ირ ჩნენ აქ ტი უ რი 
ახალ გაზ რდე ბი, რო მელ თათ ვი საც ცალ კე ჩა ტარ და ტრე-
ნინ გი. ისი ნი გა ეც ნენ მწვრთნე ლის თვის სა ჭი რო უნარ -ჩვე-
ვებს და ჯგუ ფებ თან მუ შა ო ბის მე თო დებს. მომ ზა დე ბულ მა 
ახალ გაზ რდებ მა და მო უ კი დებ ლად ჩა ა ტა რეს სა ინ ფორ მა-
ციო შეხ ვედ რე ბი სოფ ლის მო სახ ლე ო ბას თან - სკო ლის პე-
და გო გებ თან, მოს წავ ლე ებ თან, სტუ დენ ტებ თან, ექი მებ-
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თან... უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ მო ნა წი ლე თა შო რის მრავ ლად 
იყ ვნენ ახალ გაზ რდა მა მა კა ცე ბი. მთლი ა ნად პრო ექ ტში ჩა-
ერ თო 789 სოფ ლის მცხოვ რე ბი.

ახალ გაზ რდო ბი სა და გენ დე რის გან ყო ფი ლე ბამ, რო მე-
ლიც შე იქ მნა სე ნა კის გამ გე ო ბის სპორ ტი სა და ახალ გაზ-
რდო ბის გან ყო ფი ლე ბას თან, სა ინ ტე რე სო და სა სარ გებ ლო 
ინი ცი ა ტი ვე ბი გა ნა ხორ ცი ე ლა ფონ დი „სო ხუ მი ს“ და  ად გი-
ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის მხარ და ჭე რით  - კი დევ  ორი 
მი ნი- პრო ექ ტი. ამ პრო ექ ტე ბის ფარ გლებ ში ჩა ტარ და 4 ტრე-
ნინ გი გენ დე რი სა და გენ დე რუ ლი ძა ლა დო ბის თე მა ზე საკ რე-
ბუ ლოს და სე ნა კის გამ გე ო ბის თა ნამ შრომ ლე ბის თვის, სოფ-
ლებ ში გამ გებ ლის წარ მო მად გენ ლე ბის თვის და ორი ახალ-
გაზ რდუ ლი ჯგუ ფის თვის (მოს წავ ლე ე ბი და სტუ დენ ტე ბი). 
ტრე ნინ გე ბის შე დე გად ამაღ ლდა ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ-
თვე ლო ბის 24 თა ნამ შრომ ლის, გამ გებ ლის 14 წარ მო მად გენ-
ლის და 51 ახალ გაზ რდა აქ ტი ვის ტის ცოდ ნა ამ სა კი თხებ ზე. 
ტრე ნინ გე ბი მნიშ ვნე ლო ვა ნი იყო, რად გან მო ნა წი ლე ებ მა გა-
აც ნო ბი ე რეს ოჯახ ში ძა ლა დო ბის პრობ ლე მის სიმ წვა ვე, და ი-
ნა ხეს თა ვი ან თი რო ლი პრე ვენ ცი ი სა და მსხვერ პლის ეფექ-
ტუ რი დახ მა რე ბის საქ მე ში.

სა უ კე თე სო შე საძ ლებ ლო ბა - სხვე ბის თვის გა ე ზი ა რე ბი-
ნათ სამ წლი ა ნი საქ მი ა ნო ბის გა მოც დი ლე ბა, იყო სე ნა კის გენ-
დე რუ ლი სა კონ სულ ტა ციო საბ ჭოს კი დევ ერ თი მი ნი- პრო ექ-
ტი - დას კვნი თი კონ ფე რენ ცი ა, რო მელ მაც შე ა ჯა მა სამ წლი-
ა ნი მუ შა ო ბის შე დე გე ბი და მიღ წე ვე ბი.

საბ ჭოს წევ რე ბის და ფონ დი „სო ხუ მის“ წარ მო მად გენ-
ლე ბის  გარ და, კონ ფე რენ ცი ას ეს წრე ბოდ ნენ მუ ნი ცი პა ლი-
ტე ტის პირ ვე ლი პი რე ბი - საკ რე ბუ ლოს თავ მჯდო მა რე და 
გამ გე ბე ლი, სა მეგ რე ლო- ზე მო სვა ნე თის რე გი ო ნის მუ ნი ცი-
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პა ლი ტე ტე ბის (ა ბა შა, ხო ბი, წა ლენ ჯი ხა, მარ ტვი ლი) ხელ-
მძღვა ნე ლე ბი, გუ ბერ ნა ტო რის ად მი ნის ტრა ცი ის წარ მო მად-
გენ ლე ბი.

გა მომ სვლე ლებ მა შე ა ჯა მეს საბ ჭოს სამ წლი ა ნი გა მოც-
დი ლე ბა, შეკ რე ბი ლებს გა უ ზი ა რეს ინ ფორ მა ცია გან ხორ-
ცი ე ლე ბულ პრო ექ ტებ ზე, ერ თობ ლივ ინი ცი ა ტი ვებ ზე, ად-
გი ლობ რი ვი სა ჭი რო ე ბე ბის კუ თხით ჩა ტა რე ბულ კვლე ვა ზე, 
ამომ რჩე ველ ქალ თა კლუბ თან და ად გი ლობ რივ მას მე დი ას-
თან თა ნამ შრომ ლო ბა ზე.

კონ ფე რენ ცი ა ზე მოწ ვე უ ლი მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის წარ-
მო მად გენ ლებ მა და დე ბი თად შე ა ფა სეს სე ნა კის გენ დე რუ-
ლი სა კონ სულ ტა ციო საბ ჭოს საქ მი ა ნო ბა და ხა ზი გა უს ვეს 
მი სი გაგ რძე ლე ბის და მხარ და ჭე რის აუ ცი ლებ ლო ბას. მა თი 
თქმით, ასე თი თვალ სა ჩი ნო გა მოც დი ლე ბა და ეხ მა რე ბა მათ, 
ჩა მო ა ყა ლი ბონ თა ვი ან თი გენ დე რუ ლი საბ ჭო ე ბი სა ქარ თვე-
ლოს პარ ლა მენ ტის მი ერ მი ღე ბუ ლი შეს წო რე ბე ბის თა ნახ-
მად, რო მე ლიც ით ვა ლის წი ნებს გენ დე რუ ლი საბ ჭო ე ბის შექ-
მნას მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის საკ რე ბუ ლო ებ თან.

კონ ფე რენ ცი ა ზე კი დევ ერ თხელ იქ ნა ხაზ გას მუ ლი, რომ 
პრო ექ ტის დას რუ ლე ბის მი უ ხე და ვად, სე ნა კის გენ დე რუ ლი 
სა კონ სულ ტა ციო საბ ჭო გა ნაგ რძობს საქ მი ა ნო ბას და ხელს 
შე უ წყობს სა ზო გა დო ებ რივ ინ ტე რე სებ ზე და ფუძ ნე ბუ ლი პო-
ლი ტი კის გან ხორ ცი ე ლე ბას.

და ბო ლო პრო ექ ტი „ა ხა ლი ცნო ბი ე რე ბით - არა ძა ლა-
დობ რი ვი სა ზო გა დო ე ბის ფორ მი რე ბი სა კენ“. მი სი გან ხორ-
ცი ე ლე ბა გაგ რძელ და ფონ დი „სო ხუ მის“ პრო ექ ტის დას რუ-
ლე ბის მი უ ხე და ვად. ეს არის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის სოფ ლებ ში 
გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი პრო ექ ტის ლო გი კუ რი გაგ რძე ლე ბა. 
პრო ექ ტის მთა ვა რი მი ზა ნია ო ჯახ ში ძა ლა დო ბის პრე ვენ-
ცია სე ნა კის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ის სა ბავ შვო ბა ღებ ში აღ ზრდის 
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გენ დე რუ ლი მე თო დე ბის და ნერ გვის გზით. პრო ექ ტის ფარ-
გლებ ში და გეგ მი ლია სა ბავ შვო ბა ღე ბის პე და გო გე ბი სა და 
აღ საზ რდელ თა მშობ ლე ბის ინ ფორ მი რე ბის დო ნის გაზ რდა 
გენ დე რის და ო ჯახ ში ძა ლა დო ბის სა კი თხებ ზე, აგ რეთ ვე მა-
თი გა დამ ზა დე ბა აღ ზრდის გენ დე რუ ლი მე თო დე ბის და ნერ-
გვის მიზ ნით. პრო ექ ტში ჩა ერ თვე ბა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის 14 
ტე რი ტო რი უ ლი ერ თე უ ლის 17 სა ბავ შვო ბა ღი - არა ნაკ ლებ 
250 ბე ნე ფი ცი ა რი.

საკ რე ბუ ლოს დე პუ ტა ტის, გენ დე რუ ლი სა კონ სულ ტა ციო 
საბ ჭოს თავ მჯდო მა რის, ნა ნა ალა ნი ას თქმით, მე ტად მნიშ-
ვნე ლო ვა ნი ა, რომ შე მუ შა ვე ბუ ლი რე კო მენ და ცი ე ბის ნა წილს 
მხა რი და უ ჭი რა საკ რე ბუ ლომ და გამ გე ო ბამ. ის მი იჩ ნევს, 
რომ სე ნა კის ბი უ ჯე ტი წი ნა წლებ თან შე და რე ბით გენ დე რუ-
ლად ბევ რად უფ რო მგრძნო ბი ა რე ა. და ეს მხო ლოდ და სა წყი-
სი ა...
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ოზურგეთისგენდერული

საკონსულტაციოსაბჭო-პროექტების

განხორციელება

გურანდაგვანცელაძე
პრო ექ ტის ასისტენტი

ოზურ გე თის გენ დე რუ ლი სა კონ სულ ტა ციო საბ ჭოს ის-
ტო რია 9 დას რუ ლე ბულ და მიმ დი ნა რე პრო ექტს ით ვლის. 
ფონ დი „სო ხუ მის“ ძა ლის ხმე ვას, რომ ლის მი ზა ნი იყო გენ დე-
რუ ლი პო ლი ტი კის და ნერ გვა ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე-
ლო ბის დო ნე ზე, ოზურ გე თის ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბა 
ერ თ-ერ თი პირ ვე ლი გა მო ეხ მა უ რა.

ოფი ცი ა ლუ რი მე მო რან დუ მით და წყე ბუ ლი თა ნამ შრომ-
ლო ბა ნა ყო ფი ე რი აღ მოჩ ნდა. გენ დე რუ ლი სა კონ სულ ტა ციო 
საბ ჭო, რო მე ლიც პრო ექ ტის ფარ გლებ ში ჩა მო ყა ლიბ და, და-
სა წყის ში ვე ორი ენ ტი რე ბუ ლი გახ და გენ დე რულ სა კი თხებ-
ზე. საბ ჭომ ერ თი წლით გა უს წრო სა ერ თო გეგ მას და მუ-
შა ო ბის და სა წყის ში ვე გაჩ ნდა საპ რო ექ ტო იდე ა, რო მე ლიც 
ახალ გაზ რდებ თან მუ შა ო ბას მო ი აზ რებ და. არ გუ მენ ტი ასე-
თი იყო: ახ ლის შექ მნა უფ რო სწრა ფად და ეფექ ტუ რად შე იძ-
ლე ბა, ვიდ რე ძვე ლი აზ როვ ნე ბი დან ახალ ზე გა დას ვლა. თუ 
ახალ თა ო ბას ად რე უ ლი ასა კი დან ექ ნე ბა გაც ნო ბი ე რე ბუ ლი 
გენ დე რუ ლი პო ლი ტი კის მნიშ ვნე ლო ბა, ხვა ლინ დე ლი სა ზო-
გა დო ე ბა გან სხვა ვე ბუ ლი იქ ნე ბა და არ გა უ ჭირ დე ბა სწო რი 
არ ჩე ვა ნის გა კე თე ბა სრულ ყო ფი ლი ცხოვ რე ბი სე უ ლი პი-
რო ბე ბის შე საქ მნე ლად. საბ ჭოს წევ რებ მა შეძ ლეს, და ე სა-
ბუ თე ბი ნათ ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის თვის, რომ 
ამ ინო ვა ცი უ რი პრო ექ ტის გან ხორ ცი ე ლე ბით სა ფუძ ვე ლი 
ჩა ეყ რე ბა სა ხელ მწი ფო ებ რი ვად მო აზ როვ ნე თა ო ბის ჩა მო-
ყა ლი ბე ბას, რომ ახალ გაზ რდებ თან მუ შა ო ბა, მა თი იდე ე ბის 
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რივ პო ლი ტი კას. 

ასე შე იქ მნა საბ ჭოს პირ ვე ლი პრო ექ ტი „ა ხალ გაზ რდე ბი - 
გენ დე რუ ლი პო ლი ტი კის ხელ შე წყო ბი სათ ვის“, რო მე ლიც ად-
გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბი სა და ფონ დი „სო ხუ მის“ თა-
ნა და ფი ნან სე ბით გან ხორ ცი ელ და. ამ ერ თწლი ა ნი პრო ექ ტის 
სა მიზ ნე ჯგუფს წარ მო ად გენ და ქა ლაქ ოზურ გე თის 5 სა ჯა რო 
სკო ლა. მუ შა ო ბის პირ ველ ეტაპ ზე გენ დე რუ ლი სა კონ სულ-
ტა ციო საბ ჭოს წევ რე ბის გან მომ ზად და 10-კა ცი ა ნი ჯგუ ფი 
მწვრთნე ლე ბის თვის სა ჭი რო უნარ -ჩვე ვე ბით. მათ ჩა ა ტა რეს 
ვორ კშო პე ბის ციკ ლი მე ა თე- მე თერ თმე ტე კლა სე ბის მოს წავ-
ლე ებ თან თე მებ ზე: ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის არ სი, 
გენ დე რი, გენ დე რუ ლი პო ლი ტი კის მნიშ ვნე ლო ბა, გენ დე რუ ლი 
ჩარ თუ ლო ბის მნიშ ვნე ლო ბა და სხვა. სულ ჩა ტარ და 90 ვორ-
კშო პი. თი თო ე ულ ში მო ნა წი ლე ო ბა მი ი ღო 15 ახალ გაზ რდამ. 
ვორ კშო პებ ზე და რიგ და პრო ექ ტის ფარ გლებ ში და ბეჭ დი ლი 
ბრო შუ რა „სა ბა ზი სო ინ ფორ მა ცი ე ბი გენ დერ ზე“. ეს მა სა ლე-
ბი ასე ვე გავ რცელ და სა მიზ ნე სკო ლებ ში.

პრო ექ ტის ბო ლოს ოზურ გე თის საკ რე ბუ ლოს დარ ბაზ ში 
გა ი მარ თა ფო რუ მი „გენ დე რის კულ ტუ რა“. პრო ექ ტის აქ ტი-
ვო ბე ბის შე ფა სე ბი სას შე იძ ლე ბა ით ქვას, რომ  ახალ გაზ რდე-
ბი და ინ ტე რეს დნენ თა ნას წო რო ბის თე მით და გა ი აზ რეს სა-
ზო გა დო ე ბა ში მი სი და ნერ გვის სა ჭი რო ე ბა. გა მო იკ ვე თა, რომ 
მათ აქვთ გარ კვე უ ლი პრო ტეს ტი გენ დე რუ ლი სტე რე ო ტი პე-
ბის მი მართ და მზად არი ან ცვლი ლე ბე ბის თვის. 

ვორ კშო პე ბის მო ნა წი ლე თა გან შე ირ ჩნენ აქ ტი უ რი ახალ-
გაზ რდე ბი. ამ ბა ზა ზე შე იქ მნა ახალ გაზ რდუ ლი ალ ტერ ნა ტი-
უ ლი საკ რე ბუ ლო და გენ დე რუ ლი საბ ჭო. ახალ გაზ რდუ ლი 
საკ რე ბუ ლო სა და საბ ჭოს წევ რე ბი თვე ში ერ თხელ იკ რი ბე-
ბი ან და გა ნი ხი ლა ვენ ქა ლაქ ში არ სე ბულ პრობ ლე მებს. მათ 
ჰქონ დათ სურ ვი ლი, ქა ლაქ ოზურ გეთ ში გა კეთ დეს სკე იტ -
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პარ კი. შე აგ რო ვეს თა ნა მო აზ რე თა ხელ მო წე რე ბი და გან ცხა-
დე ბით მი მარ თეს ქა ლა ქის მე რი ას. აქვთ კი დევ ბევ რი იდე ა, 
რო მე ლიც ჯერ ჯე რო ბით სა მუ შაო პრო ცეს ში ა. 

პრო ექ ტის ფარ გლებ ში მო ბი ლი ზე ბუ ლი ახალ გაზ რდე ბის 
ინი ცი ა ტი ვა აი ტა ცა ოზურ გე თის მე რი ამ და გაჩ ნდა საბ ჭოს 
მე ო რე პრო ექ ტიც „ა ხალ გაზ რდე ბი ოჯა ხუ რი ძა ლა დო ბის 
წი ნა აღ მდეგ“. პრო ექ ტი ოზურ გე თის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის 
მე რი ის და ფონ დი „სო ხუ მის“ თა ნა და ფი ნან სე ბით გან ხორ-
ცი ელ და. პრო ექ ტის ფარ გლებ ში მო ე წყო სა ზო გა დო ებ რი ვი 
დის კუ სი ე ბი ახალ გაზ რდე ბის თვის მნიშ ვნე ლო ვან სა კი თხებ-
ზე. ამან ხე ლი შე უ წყო მათ არა ფორ მა ლურ გა ნათ ლე ბას, 
ჯან სა ღი ფა სე უ ლო ბე ბის, დე ბა ტე ბის კულ ტუ რის ჩა მო ყა ლი-
ბე ბას, სა ზო გა დო ებ რივ -პო ლი ტი კურ ცხოვ რე ბა ში მათ აქ ტი-
ურ ჩარ თუ ლო ბას. 

ხუთ თვი ა ნი პრო ექ ტი ახალ გაზ რდებ მა და მო უ კი დებ ლად 
გა ნა ხორ ცი ე ლეს: ჩა ა ტა რეს შეხ ვედ რე ბი ქა ლაქ ოზურ გე თის 
ხუთ სა ჯა რო სკო ლა ში მე ექ ვსე- მერ ვე კლა სე ბის მოს წავ ლე-
ებ თან. შეხ ვედ რებ ზე მო ნა წი ლე ებს უჩ ვე ნეს მოკ ლე მეტ რა ჟი-
ა ნი ფილ მე ბი, რომ ლებ შიც გა მო იკ ვე თა ძა ლა დო ბი სა და ნარ-
კო ტი კე ბის მი მართ მო ზარ დე ბის და მო კი დე ბუ ლე ბა. ასე ვე 
აჩ ვე ნეს ვი დე ორ გო ლე ბი, სა დაც აქ ცენ ტი გა კეთ და ჯან სა ღი 
ცხოვ რე ბის წეს სა და გენ დე რუ ლად და ბა ლან სე ბულ ურ თი-
ერ თო ბებ ზე სა ზო გა დო ე ბა ში. პრო ექ ტის ფარ გლებ ში ახალ-
გაზ რდებ მა დად გეს მი ნი- სპექ ტაკ ლი „გენ დე რუ ლი სტე რე ო-
ტი პე ბი სა ზო გა დო ე ბა ში“. ჩვე ნე ბა მოხ და ქუ ჩა ში, რომ უფ რო 
მეტ ადა მი ანს ენა ხა და დის კუ სი ე ბის ინი ცი რე ბაც მომ ხდა-
რი ყო. ამ მე თო დით თე მის მი წო დე ბა სა ინ ტე რე სო აღ მოჩ ნდა 
სა ზო გა დო ე ბი სათ ვის - ასე უკეთ გა მოჩ ნდა პრობ ლე მის სიმ-
წვა ვე და აქ ტუ ა ლო ბა. პრო ექ ტის გან ხორ ცი ე ლე ბი სას და-
ფიქ სირ და, რომ ად გი ლობ რივ მა თვით მმარ თვე ლო ბამ არა 
მარ ტო და ა ფი ნან სა პრო ექ ტი, არა მედ ჩა ერ თო აქ ტი ვო ბებ-



90
ში. კონ კრე ტუ ლად, ახალ გაზ რდე ბის მი ერ გა მარ თულ აქ ცი-
ა ზე მათ გვერ დით იდ გნენ ოზურ გე თის მთავ რო ბის პირ ვე ლი 
პი რე ბი: ქა ლა ქის მე რი, საკ რე ბუ ლოს თავ მჯდო მა რე, გუ ბერ-
ნა ტო რი, გუ ბერ ნა ტო რის მო ად გი ლე, მა ჟო რი ტა რი დე პუ ტა-
ტი. ეს ახალ გაზ რდე ბი სათ ვის დი დი სტი მუ ლის მიმ ცე მი აღ-
მოჩ ნდა. 

პრო ექ ტში მო ბი ლი ზე ბუ ლი ახალ გაზ რდე ბი აგ რძე ლე ბენ 
აქ ტი ვო ბას სხვა დას ხვა მი მარ თუ ლე ბით. აქ ტი უ რად თა ნამ-
შრომ ლო ბენ ად გი ლობ რივ ხე ლი სუფ ლე ბას თან,  რო მე ლიც 
ყო ველ თვის გა მო ხა ტავს კე თილ ნე ბას ახალ გაზ რდუ ლი ინი-
ცი ა ტი ვე ბის მხარ და სა ჭე რად. ორ გა ნი ზე ბუ ლი ახალ გაზ-
რდუ ლი სა ი ნი ცი ა ტი ვო ჯგუ ფე ბი სა ზო გა დო ე ბი სათ ვის არა-
ერთ მნიშ ვნე ლო ვან ღო ნის ძი ე ბას და უ დე ბენ სა თა ვეს.

2015 წელს საბ ჭომ წარ მა ტე ბით გა ნა ხორ ცი ე ლა მე სა-
მე პრო ექ ტი „კი ბო გა ნა ჩე ნი არ არის“. მე ო თხე და მე ხუ-
თე პრო ექ ტე ბიც ამა ვე სა ხელ წო დე ბი სა იყო. ოღონდ - 2016 
წელს რო გორც ქა ლა ქის, ისე მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მას შტა ბით. 
ამ პრო ექ ტე ბის გან სა კუთ რე ბუ ლო ბა იმა ში ცა ა, რომ სა მი ვე 
პრო ექ ტი და ფი ნან სე ბუ ლია მხო ლოდ თვით მმარ თვე ლო ბის 
მი ერ. 

პრო ექ ტი გუ ლის ხმობს ონ კო პა ცი ენ ტე ბის ფსი ქო ლო გი-
ურ დახ მა რე ბას და ინ ფორ მა ცი ის გავ რცე ლე ბას და ა ვა დე ბის 
პრო ფი ლაქ ტი კის მიზ ნით. პრო ექ ტზე მუ შა ო ბამ დაგ ვა ნა ხა, 
რომ სა ჭი როა არა მარ ტო და ა ვა დე ბულ ადა მი ა ნებ თან მუ შა-
ო ბა, არა მედ ჯან მრთე ლებ თან, კი ბოს პრე ვენ ცი ი სათ ვის. 

2016 წლის ბი უ ჯეტ ში პრო ექ ტში უკ ვე ჩა ი დო სკრი ნინგ 
პროგ რა მა. ეს პრო ექ ტი ხორ ცი ელ დე ბა რო გორც სოფ ლებ-
ში, ასე ვე ქა ლაქ ში. საბ ჭო და უ კავ შირ და არა სამ თავ რო ბო 
ორ გა ნი ზა ცი ას „ჩე ხე თის რეს პუბ ლი კის კა რი ტა სი სა ქარ-
თვე ლო ში“, რო მე ლიც ონ კო ლო გი ურ და ა ვა დე ბა თა პრე ვენ-
ცი ა ზე მუ შა ობს და მას თან ერ თად მოხ და 10 თა ნას წო რის გა-
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დამ ზა დე ბა და 10 სო ფელ ში მო სახ ლე ო ბას თან შეხ ვედ რა. ეს 
ადა მი ა ნე ბი თა ვი ანთ სოფ ლებ ში გახ დნენ გან მა ნათ ლებ ლე ბი, 
მო სახ ლე ო ბას ინ ფორ მი რე ბა ში ეხ მა რე ბი ან, რა თა აუხ სნან, 
რომ კი ბოს გან თა ვის დაღ წე ვის სა უ კე თე სო გზა ად რე უ ლი 
დი აგ ნოს ტი კა ა. პრო ექ ტის ფარ გლებ ში და გეგ მი ლია სკრი-
ნინგ ცენ ტრის საქ მი ა ნო ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა, კერ ძოდ,  ძუ-
ძუს, საშ ვი ლოს ნოს ყე ლის, პროს ტა ტი სა და მსხვი ლი ნაწ ლა-
ვის კი ბოს პრე ვენ ცი ა. ოზურ გე თის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში ჩა ტა-
რე ბულ მა კვლე ვამ ცხად ყო, რომ კი ბოს შემ თხვე ვებ მა იმა ტა. 
პრო ექ ტი ამ ჟა მად მიმ დი ნა რე ობს და გან მა ხორ ცი ე ლე ბე ლი 
ჯგუ ფი ცდი ლობს, სკრი ნინგ ცენ ტრი მუ ნი ცი პა ლი ტე ტ შიც 
გა იხ სნას, რად გან ად რე უ ლი დი აგ ნოს ტი კა ნიშ ნავს მრა ვალ 
გა დარ ჩე ნილ სი ცოცხ ლეს. 

2016 წელს ქა ლაქ ოზურ გე თის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი სა და 
ფონ დი „სო ხუ მის“ მხარ და ჭე რით გან ხორ ცი ელ და მე ექ ვსე 
პრო ექ ტი „აქ ტი უ რი ქა ლე ბი უკე თე სი მო მავ ლის თვის“.

პრო ექ ტის და სა წყის ში შე ირ ჩა  22 მო ნა წი ლე. მათ შეს-
თა ვა ზეს, სა აღ დგო მოდ მო ნა წი ლე ო ბა მი ე ღოთ პას კის ფეს-
ტი ვალ სა და პრო ექ ტით გათ ვა ლის წი ნე ბულ აქ ტი ვო ბებ ში. 
ექ ვსმა სხვა დას ხვა ორ გა ნი ზა ცი ამ  გა მოთ ქვა მო ნა წი ლე ო-
ბის სურ ვი ლი. ქალ ბა ტო ნებს  ჩა უ ტარ და  ვორ კშო პი გენ დე-
რის თე მა ზე და ჩარ თუ ლო ბა ზე გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბის 
პრო ცეს ში. სწავ ლე ბა და ფუძ ნე ბუ ლი იყო პრაქ ტი კულ მა გა-
ლი თებ ზე, მათ თვის რომ უფ რო გა სა გე ბი ყო ფი ლი ყო, სა ზო-
გა დო ე ბის გან ვი თა რე ბი სათ ვის რამ დე ნად მნიშ ვნე ლო ვა ნია 
ქალ თა უფ ლე ბე ბის აღი ა რე ბა, ქა ლი სა და მა მა კა ცის თა ნას-
წო რუფ ლე ბი ა ნო ბა. ოჯახ ში ფას და უ დე ბე ლია ქა ლის რო ლი, 
რო მე ლიც დღის გან მავ ლო ბა ში აუ რა ცხელ შე დევრს ქმნის, 
მაგ რამ აუ ცი ლე ბე ლია ნი ჭი ე რი ქა ლე ბი გა მო ვიყ ვა ნოთ სამ-
ზა რე უ ლო დან და ჩავ რთოთ გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბის 
პრო ცეს ში, - ასე თი იყო პრო ექ ტის მთა ვა რი მე სი ჯი.
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გენ დე რუ ლი თე მა ტი კა  და მი წო დე ბის მე თო დი ორი გი ნა-

ლუ რი აღ მოჩ ნდა  ქალ ბა ტო ნე ბის თვის. მათ ბევ რი რამ გა-
ი გეს, გა და ა ფა სეს და მზად არი ან შემ დგო მი მოქ მე დე ბე ბი-
სათ ვის.

კი დევ ერ თი, მეშ ვი დე პრო ექ ტი იყო საბ ჭოს მი ერ და მო-
უ კი დებ ლად ორ გა ნი ზე ბუ ლი კონ ფე რენ ცი ა. მი სი მი ზა ნი იყო 
სამ წლი ა ნი მუ შა ო ბის შე ჯა მე ბა და მი ღე ბუ ლი პრაქ ტი კის გა-
ზი ა რე ბა იმ მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის თვის, სა დაც არ არის გენ-
დე რუ ლი სა კონ სულ ტა ციო საბ ჭო ე ბი. 

კონ ფე რენ ცი ას ეს წრე ბოდ ნენ გუ რი ის გუ ბერ ნი ის, ად გი-
ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის, ოზურ გე თის, ქუ თა ი სი სა და 
სე ნა კის გენ დე რუ ლი სა კონ სულ ტა ციო საბ ჭო ე ბის წარ მო-
მად გენ ლე ბი, გუ რი ის (ლან ჩხუ თი და ჩო ხა ტა უ რი) და აჭა რის 
(შუ ა ხე ვი, ხუ ლო, ქე და, ხელ ვა ჩა უ რი, ქო ბუ ლე თი) მუ ნი ცი პა-
ლი ტე ტე ბის წარ მო მად გენ ლე ბი. 

შეხ ვედ რა ზე მთა ვა რი აქ ცენ ტი გა კეთ და იმ სა კა ნონ მდებ-
ლო ცვლი ლე ბა ზე, რო მე ლიც შე ვი და კა ნონ ში გენ დე რუ ლი 
თა ნას წო რო ბის შე სა ხებ და მო ი აზ რებს მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში 
გენ დე რუ ლი საბ ჭო ე ბის შექ მნას. ეს პრო ექ ტის მთა ვა რ მი-
ზანს წარ მო ად გენ და. პრო ექ ტის ფარ გლებ ში შექ მნი ლი სა-
პი ლო ტე საბ ჭო ე ბის მუ შა ო ბა და შე დე გე ბი კი სა მა გა ლი თო 
უნ და იყოს სხვა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის თვის. 

ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის მხრი დან ხაზ გას მულ 
იქ ნა, რომ საბ ჭოს მი ერ ად გი ლობ რი ვი სა ჭი რო ე ბე ბის კვლე-
ვის ჩა ტა რე ბა და რე კო მენ და ცი ე ბის შე მუ შა ვე ბა არის საყ-
რდე ნი დო კუ მენ ტი ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის თვის 
და ად გი ლობ რი ვი გენ დე რუ ლი პო ლი ტი კის გეგ მა, საბ ჭოს 
მი ერ გა კე თე ბუ ლი ბი უ ჯე ტის ანა ლი ზი კი სა ხელ მძღვა ნე ლო, 
თუ რო გორ უნ და მოხ დეს გენ დე რუ ლი სა კი თხე ბის ასახ ვა და 
გა მოკ ვე თა ბი უ ჯეტ ში. 

კონ ფე რენ ცი ა ზე გა მო იკ ვე თა ის დი დი საქ მე, რო მე ლიც 
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საბ ჭომ გა ა კე თა გენ დე რული სა კი თხების აქ ტუ ა ლი ზა ცი-
ის კუ თხით. სხვა დას ხვა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი დან მოწ ვე უ ლმა 
სტუმ რე ბმა გა მო ხა ტეს საბ ჭო ე ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბის სურ ვი-
ლი. ოზურ გე თ ლე ბი მზად არი ან, გას ცენ კონ სულ ტა ცი ე ბი. 

ფონ დი „სო ხუ მის“ სამ წლი ა ნი პრო ექ ტი აგ ვის ტო ში დას-
რულ და, მაგ რამ საბ ჭო ებ მა გა ნაგ რძეს მუ შა ო ბა - სექ ტემ-
ბრი დან, ახა ლი სას წავ ლო წლი დან და ი წყე ბა ორი პრო ექ ტი.

მერ ვე პრო ექ ტი „ჩვენ გვაქვს სი ცოცხ ლი სა და გა ნათ-
ლე ბის უფ ლე ბა“ გუ ლის ხმობს ნა ად რე ვი ქორ წი ნე ბის პრე-
ვენ ცი ას. პრო ექ ტის ფარ გლებ ში ჩა მო ყა ლი ბდე ბა ფო რუმ -
თე ატ რი, რო მე ლიც ქა ლაქ ოზურ გე თის სა ჯა რო სკო ლე ბის 
მოს წავ ლე ე ბის თვის წარ მო ად გენს სხვა დას ხვა სი ტუ ა ცი ას 
და მა თი მო ნა წი ლე ო ბით გა მარ თავს დის კუ სი ებს. ნა ად რე ვი 
ქორ წი ნე ბის პრობ ლე მა ერ თ-ერ თი აქ ტუ ა ლურ პრობ ლე მა-
თა გა ნია ოზურ გე თის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში, გან სა კუთ რე ბით - 
ეთ ნი კუ რი უმ ცი რე სო ბე ბით და სახ ლე ბულ თე მებ ში. ად რე ულ 
ასაკ ში ქორ წი ნე ბა რომ ცუ დი ა, ამა ზე ბევრს სა უბ რო ბენ და 
მუ შა ო ბენ კი დეც, მაგ რამ შე დე გამ დე შო რი ა. ხშირ შემ თხვე-
ვა ში ამის მი ზე ზი ბავ შვე ბის მხრი დან უფ რო სე ბის მი მართ 
უნ დობ ლო ბა და სკეპ ტი კუ რი და მო კი დე ბუ ლე ბა ა. პრო ექ ტის 
ავ ტო რე ბის აზ რით, ეფექ ტუ რი მე თო დია ფო რუმ -თე ატ რის 
ენით მი წო დე ბუ ლი სი მარ თლე და დის კუ სი ე ბის ინი ცი რე ბა. 
ბავ შვე ბის ჩარ თვა, მა თი მხრი დან და ნა ხუ ლი პრობ ლე მე ბი 
და მა თი ვე ენით თა ნა ტო ლე ბის თვის ნაჩ ვე ნე ბი სცე ნე ბი ყი-
ნულს მეტ -ნაკ ლე ბად გა ალ ღობს. პრო ექ ტის ბე ნე ფი ცი ა რე ბი 
იქ ნე ბი ან ბავ შვე ბი, რომ ლე ბის თვი საც ყვე ლა ზე მე ტია ნა ად-
რევ ასაკ ში ქორ წი ნე ბის  რის კი. 

პრო ექ ტის დას რუ ლე ბის შემ დეგ სულ უფ რო მე ტი იქ ნე-
ბა მო ზარ დი გენ დე რუ ლი  გა ნათ ლე ბით, რო მელ საც სწო რად 
ექ ნე ბა გა აზ რე ბუ ლი ნა ად რე ვი ქორ წი ნე ბის  საფ რთხე. ისი ნი 
ინ ფორ მა ცი ას გა ავ რცე ლე ბენ თა ვი ანთ თა ნა ტო ლებ ში.
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ბო ლო, მეცხ რე პრო ექ ტი „და ვიც ვათ ბავ შვე ბი ძა ლა დო-

ბის გან“ არის ბავ შვთა მი მართ ძა ლა დო ბის აღ მოფხ ვრის 
მიზ ნით, ად რე ულ და სკო ლამ დე ლი აღ ზრდი სა და გა ნათ ლე-
ბის და წე სე ბუ ლე ბებ ში მო მუ შა ვე პეს რო ნა ლი სა და მშობ ლე-
ბის თვის სა მო ქა ლა ქო ცნო ბი ე რე ბის ამაღ ლე ბის ხელ შე წყო ბა. 
რო გორც პრო ექ ტის იდე ის ავ ტო რე ბი მი იჩ ნე ვენ, მნიშ ვნე-
ლო ვა ნი პრობ ლე მაა ოჯახ ში ბავ შვე ბის აღ ზრდის პო ზი ტი უ-
რი მე თო დე ბის დე ფი ცი ტი. ეს უნ და მოგ ვარ დეს მშო ბელ თა  
ცოდ ნის ამაღ ლე ბის და  სა ჭი რო უნარ -ჩვე ვე ბის გან ვი თა რე-
ბის გზით. რაც უფ რო მა ღა ლია პი როვ ნე ბის გა ნათ ლე ბის დო-
ნე, მით უფ რო ნაკ ლე ბა დაა მო სა ლოდ ნე ლი, რომ მან და უშ ვას 
ბავ შვთა მი მართ ძა ლა დო ბა. არა ფორ მა ლუ რი გა ნათ ლე ბის 
მი ღე ბა ად რე უ ლი და სკო ლამ დე ლი გა ნათ ლე ბის და წე სე ბუ-
ლე ბე ბი დან უნ და და ი წყოს და სწო რედ იქ მო მუ შა ვე პერ სო-
ნა ლი უნ და გა დამ ზად დეს, რა თა სწო რად იქ ნას აღ ქმუ ლი, რა 
არის ძა ლა დო ბა. კარ გი შე დე გის მი საღ წე ვად აუ ცი ლე ბე ლია 
მუ შა ო ბა მშობ ლებ თა ნაც. სა ბავ შვო ბა ღი, აღ მზრდე ლი და 
მშო ბე ლი - სამ კუ თხე დის ის სა მი გვერ დი ა, რო მელიც ხელს 
უწყობს ბავ შვის სრულ ფა სო ვან მო ქა ლა ქედ ჩა მო ყა ლი ბე ბას. 
პრო ექ ტის გან ხორ ცი ე ლე ბა ქა ლაქ ოზურ გეთ ში უზ რუნ ველ-
ყოფს ბავ შვებ ზე ძა ლა დო ბის პრე ვენ ცი ას, ეს კი ძა ლა დო ბის-
გან და ი ცავს ჩვენს მო მა ვალ თა ო ბას. 

სხვა გენ დე რულ სა კონ სულ ტა ციო საბ ჭო ებ თან შე და რე-
ბით ყვე ლა ზე მე ტი გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი პრო ექ ტი, თვით-
მმარ თვე ლო ბის მხრი დან სრუ ლი მხარ და ჭე რა და პერ სპექ-
ტი ვა, გაგ რძელ დეს და წყე ბუ ლი კურ სი - ასე თია სამ წლი ა ნი 
მუ შა ო ბის მთა ვა რი შე დე გები ოზურ გეთ ში.
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სამოქალაქოსაზოგადოებადა

გენდერულითანასწორობის

პოლიტიკარეგიონებში

მერიგელაშვილი
პრო ექ ტის კო ორ დი ნა ტო რი

გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის სა კი თხე ბი ცო ტა ხნის წი-
ნათ ქარ თულ სა ზო გა დო ე ბა ში ირო ნი ას იწ ვევ და ადა მი ან თა 
უმე ტე სო ბა ში და, სამ წუ ხა როდ, არა მხო ლოდ მა მა კა ცებ ში. 
უთა ნას წო რო ბა ზე ჯერ კი დევ 1906 წელს წერ და დი დი ქარ-
თვე ლი მწე რა ლი მი ხე ილ ჯა ვა ხიშ ვი ლი პუბ ლი კა ცი ა ში „ქალ-
თა მოძ რა ო ბის ის ტო რი ი დან“: „დე და კა ცის მდგო მა რე ო ბის 
ის ტო რი ას რომ თვა ლი გა და ვავ ლოთ, ნათ ლად და ვი ნა ხავთ, 
რომ დღემ დის მი ზე ზი დე და კა ცის და ბე ჩა ვე ბი სა იყო უფ ლე-
ბა ძლი ე რი სა. ძლი ე რის უფ ლე ბა არც დღეს მოსპობილა და 
არც ამ ახლო მომავალში მო ის პო ბა. მაგ რამ ის კი ცხა დი ა, 
რომ თან და თან სა მარ თლი ა ნო ბა ამარ ცხებს ძა ლის უფ ლე ბას 
და იმე დი ა, ერთ დროს სრუ ლად მოს პობს მას“.

109 წე ლი გა ვი და იმ დრო ი დან. ქალ თა მდგო მა რე ო ბა, 
რა საკ ვირ ვე ლი ა, საგ რძნობ ლად შე იც ვა ლა. სა ზო გა დო ე ბა 
უფ რო ინ ფორ მი რე ბუ ლია დე მოკ რა ტი უ ლი სა ზო გა დო ე-
ბის შე ნე ბაში გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის მნიშ ვნე ლო ბის 
შე სა ხებ.

მთავ რო ბა აქ ტი უ რად მუ შა ობს  ქალ თა უფ ლე ბე ბის დაც-
ვის და გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის დამ ყა რე ბისთვის ყვე ლა 
სფე რო ში კა ნო ნე ბის და სა კა ნონ მდებ ლო აქ ტე ბის შე მუ შა ვე-
ბი სა და მი ღე ბის კუ თხით.

სა ქარ თვე ლო შე უ ერ თდა სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ე-
ბის რე ზო ლუ ცი ებს ქალ თა უფ ლე ბე ბის დაც ვის მხრივ და გა-
აჩ ნია მა თი შეს რუ ლე ბის ვალ დე ბუ ლე ბა. 

ქვეყ ნის სა კა ნონ მდებ ლო სტრუქ ტუ რა ში - პარ ლა მენ ტში 
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მოქ მე დებს გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის საბ ჭო, რო მელ საც 
ხელ მძღვა ნე ლობს პარ ლა მენ ტის ვი ცე- სპი კე რი.

ამას თან ერ თად, სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბაც ჩარ თუ ლია 
გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის დამ ყა რე ბის პრო ცეს ში. ძი რი-
თა დად, ად გი ლობ რი ვი არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის 
დამ სა ხუ რე ბაა ის, რომ ად გი ლებ ზე გა აქ ტი უ რე ბუ ლია მუ შა-
ო ბა სა ზო გა დო ე ბის ინ ფორ მი რე ბის ქმე დი თი მე ქა ნიზ მე ბის 
შეს წავ ლი სა და შე მუ შა ვე ბი სათ ვის და მის ჩა სარ თა ვად რე-
გი ო ნებ ში გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის პო ლი ტი კის ჩა მო ყა-
ლი ბე ბა ში. 

გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის პო ლი ტი კის და ნერ გვა არა 
მხო ლოდ ცენ ტრა ლურ, არა მედ ად გი ლობ რივ (რე გი ო ნა ლურ) 
დო ნე ზე მნიშ ვნე ლო ვა ნია იმი თაც, რომ ამ მხრივ სა ჭი რო ე ბე-
ბი  სწო რედ რე გი ო ნებ ში ვლინ დე ბა და იქ ვეა აუცილებელი 
მა თი მოგ ვა რე ბა.

იმის გა მო, რომ ად გი ლობ რივ თვით მმარ თვე ლო ბას არ 
ევა ლე ბო და გენ დე რუ ლი პრობ ლე მე ბის მოგ ვა რე ბა, ის არც 
ცდი ლობ და ინი ცი ა ტი ვის გა მოვ ლე ნას ამ კუ თხით. თვით-
მმარ თვე ლო ბის წარ მო მად გენ ლე ბი ამას ხსნიდ ნენ იმით, 
რომ მათ კა ნო ნი არ ავალ დე ბუ ლებთ და „ზე მო დან“ დი რექ-
ტი ვე ბი არ მი უ ღი ათ.                                         

სა ხელ მწი ფო და რე გი ო ნა ლურ პო ლი ტი კა ში გენ დე რუ ლი 
თა ნას წო რო ბის მიდ გო მე ბის შე მუ შა ვე ბა და და ნერ გვა ჯერ 
კი დევ ბევრ ძა ლის ხმე ვას სა ჭი რო ებს.

გენ დე რუ ლი უთა ნას წო რო ბის აქ ტუ ა ლი ზა ცი ას ხელს უშ-
ლის სო ცი ა ლურ -ე კო ნო მი კუ რი ხა სი ა თის მო უგ ვა რე ბე ლი 
პრობ ლე მე ბი, რო მე ლიც უფ რო მნიშ ვნე ლოვ ნად აღიქ მე ბა 
რო გორც პო ლი ტი კურ სპექ ტრში, ასე ვე სა ზო გა დო ე ბის დიდ 
ნა წილ ში.

ჯე რაც სა თა ნა დოდ არ არის შე ფა სე ბუ ლი, რომ პო ლი ტი-
კის ნე ბის მი ე რი სფე როს გენ დე რუ ლი მე ინ სტრი მინ გი ანუ 
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გენ დე რუ ლი პა რა მეტ რე ბის სის ტე მუ რი ინ ტეგ რა ცია პო ლი-
ტი კის ფორ მი რე ბის, მი სი გან ხორ ცი ე ლე ბის, მო ნი ტო რინ გის 
და შე ფა სე ბის პრო ცეს ში არა მარ ტო ეხ მა რე ბა გენ დე რუ ლი 
თა ნას წო რო ბის მიღ წე ვას, არა მედ ნე ბის მი ე რი პო ლი ტი კის 
ეფექ ტუ რო ბის სა წინ და რი ა.

გენ დე რუ ლი მიდ გო მე ბის და ნერ გვა ანუ სხვა დას ხვა სა ჭი-
რო ე ბი სა და პრობ ლე მის და ნახ ვა ხელს უწყობს ისე თი პო ლი-
ტი კის გან ხორ ცი ე ლე ბას, რო მე ლიც ით ვა ლის წი ნებს სა ზო გა-
დო ე ბი სა და სა ხელ მწი ფოს ინ ტე რე სებს. 

ამ მიზ ნის მიღ წე ვა შე საძ ლე ბე ლია მხო ლოდ სა ზო გა დო-
ე ბის და სა ხელ მწი ფოს ურ თი ერ თზე მოქ მე დე ბის შე დე გად, 
რო ცა სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბა ეხ მა რე ბა სა ხელ მწი ფოს 
დე მოკ რა ტი უ ლი ინ სტი ტუ ტე ბის გან მტკი ცე ბა ში, ხო ლო სა-
ხელ მწი ფო თა ვი სი ქმე დე ბე ბით ავი თა რებს სა მო ქა ლა ქო სა-
ზო გა დო ე ბას, აძ ლი ე რებს სხვა დას ხვა სა მო ქა ლა ქო ჯგუფს 
და ეს მოქ მე დე ბა არ არის ერ თჯე რა დი, არა მედ თა ნამ შრომ-
ლო ბის ხან გრძლივ პე რი ოდ ზეა გათ ვლი ლი.

გენ დე რუ ლი სა კონ სულ ტა ციო საბ ჭო ე ბის შექ მნის იდეა 
ფონდ „სო ხუმს“ მას შემ დეგ გა უჩ ნდა, რაც მრა ვა ლი წლის 
გან მავ ლო ბა ში თა ვი სი შე მოქ მე დე ბი თი პო ტენ ცი ა ლი  მი-
უძღ ვნა სა ზო გა დო ე ბის სხვა დას ხვა ფე ნის და სა ხელ მწი ფო 
სტრუქ ტუ რე ბის წარ მო მად გენ ლე ბის გა ნათ ლე ბას გენ დე-
რუ ლი თა ნას წო რო ბის, რო გორც დე მოკ რა ტი ის გა ნუ ყო ფე-
ლი ნა წი ლის, დამ კვიდ რე ბის აუ ცი ლებ ლო ბის კუ თხით.

ფონ დი „სო ხუ მის“ მი ერ შე მუ შა ვე ბუ ლი პრო ექ ტი „გენ-
დე რუ ლი სა კონ სულ ტა ციო საბ ჭო ე ბი - ქალ თა რო ლის ამაღ-
ლე ბა რე გი ო ნებ ში სო ცი ა ლუ რი ცვლი ლე ბე ბის თვის“ გახ და 
პი ლო ტუ რი პრო ექ ტი, რო მე ლიც გათ ვლი ლია გრძელ ვა დი ან 
პერ სპექ ტი ვა ზე. მი სი მთა ვა რი მი ზა ნი - ად გი ლობ რივ დო ნე ზე 
სპე ცი ა ლუ რი მე ქა ნიზ მე ბის შექ მნა მე ტი ქა ლი ჩარ თვის თვის 
გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბის პრო ცეს ში - ეყ რდნო ბა ქალ თა სა-
ჭი რო ე ბე ბის შეს წავ ლას და პრობ ლე მე ბის ად ვო კა ტი რე ბას.
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პრო ექ ტის გან ხორ ცი ე ლე ბის ობი ექ ტი იყო სა მი რე გი ო-

ნის საკ რე ბუ ლო: ქუ თა ი სი (ი მე რე თი), სე ნა კი (სა მეგ რე ლო), 
ოზურ გე თი (გუ რი ა).

დი დი გა მოწ ვე ვის წი ნა შე დად გა ორ გა ნი ზა ცია - პრო ექ-
ტის ავ ტო რი და შემ სრუ ლე ბე ლი - ანუ,  წარ მა ტე ბა იმა ზე იყო 
და მო კი დე ბუ ლი, რამ დე ნად და ვარ წმუ ნებ დით, ერ თი მხრივ, 
სა ზო გა დო ე ბი სა და არა სამ თავ რო ბო სექ ტო რის წარ მო მად-
გენ ლებს და, მე ო რე მხრივ, სა ხელ მწი ფო სტრუქ ტუ რებს, 
რომ ჩარ თუ ლიყ ვნენ გენ დე რუ ლი სა კონ სულ ტა ციო საბ ჭო ე-
ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბის პრო ცეს ში. მის შე მად გენ ლო ბა ში უნ და 
ყო ფი ლი ყო 15 ადა მი ა ნი, მათ გან 5 - სა ხელ მწი ფოს ად გი ლობ-
რი ვი სტრუქ ტუ რე ბი დან და 10 - სა ზო გა დო ე ბის, არა სამ თავ-
რო ბო სექ ტო რის და მე დი ის წარ მო მად გე ნე ლი.

პრო ექ ტმა არა მარ ტო გა ა ერ თი ა ნა ეს 15 ადა მი ა ნი, არა-
მედ ბევ რად მე ტი და ინ ტე რე სე ბუ ლი პი რი - ფონ დი „სო ხუ-
მის“ ამომ რჩე ველ ქალ თა კლუ ბი დან, ეთ ნი კუ რი უმ ცი რე სო-
ბის წარ მო მად გენ ლე ბი დან, დევ ნილ თა, ჟურ ნა ლის ტთა წრე-
ე ბი დან. დამ ყარ და საქ მი ა ნი ურ თი ერ თო ბე ბი პარ ლა მენ ტთან 
არ სე ბუ ლი გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის საბ ჭოს თან.  

პრო ექ ტი ინო ვა ცი უ რი იყო, ანუ სა ქარ თვე ლო ში ანა ლო გი-
უ რი პრო ექ ტი ჯერ არა ვის გა ნუ ხორ ცი ე ლე ბი ა. რა თქმა უნ და, 
ხორ ცი ელ დე ბო და სხვა ეროვ ნუ ლი არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი-
ზა ცი ე ბის პრო ექ ტე ბი, მაგ რამ ისი ნი მი მარ თუ ლი იყო საკ რე-
ბუ ლო ებ ში გენ დე რულ სა კი თხებ ზე მრჩევ ლე ბის შე მო ღე ბა ზე. 

გენ დე რუ ლი სა კონ სულ ტა ციო საბ ჭო ე ბი კი პროგ რე სუ ლი 
იყო იმ კუ თხით, რომ მას ში შე დი ოდ ნენ არა მხო ლოდ საკ რე-
ბუ ლოს, არა მედ სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის წარ მო მად გენ-
ლე ბი, რო მელ თაც აქვთ გა მოც დი ლე ბა და მო ტი ვა ცი ა, აქ ტი უ-
რი მო ნა წი ლე ო ბა მი ი ღონ საბ ჭო ე ბის მუ შა ო ბა ში გენ დე რუ ლი 
სა ჭი რო ე ბე ბი სა და პრობ ლე მე ბის შეს წავ ლის სა ფუძ ველ ზე.

გენ დე რუ ლი სა კონ სულ ტა ციო საბ ჭო ე ბის ფორ მი რე ბი-
სას, პრო ექ ტის გან ხორ ცი ე ლე ბის და სა წყის ეტაპ ზე, შე მუ-
შავ და „გენ დე რუ ლი სა კონ სულ ტა ციო საბ ჭო ე ბის დე ბუ ლე-
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ბა“ თი თო ე უ ლი რე გი ო ნის მი ხედ ვით. საბ ჭო ე ბის სხდო მა ზე 
დო კუ მენ ტი გა ნი ხი ლეს და და ამ ტკი ცეს. 

დე ბუ ლე ბა 6 თა ვის გან შედ გე ბა: ზო გა დი დე ბუ ლე ბა, გენ-
დე რუ ლი სა კონ სულ ტა ციო საბ ჭო ე ბის ძი რი თა დი ამო ცა ნე ბი 
და პრინ ცი პე ბი, საბ ჭო ე ბის უფ ლე ბა მო სი ლე ბა, მუ შა ო ბის წე-
სე ბი, თავ მჯდო მა რის უფ ლე ბა მო სი ლე ბა, მდი ვან -ა სის ტენ-
ტის უფ ლე ბა მო სი ლე ბა. 

ყო ვე ლი რე გი ო ნი, შე მუ შა ვე ბი სას, თა ვის სპე ცი ფი კას და 
სა ჭი რო ე ბებს ით ვა ლის წი ნებ და. 

გენ დე რუ ლი სა კონ სულ ტა ციო საბ ჭო ე ბის  სა ფუძ ვე ლი 
იყო გუნ დუ რი  მუ შა ო ბის და პა სუ ხის მგებ ლო ბის პრინ ცი პი. 
წევ რე ბი მუ შა ობ დნენ სა მუ შაო გეგ მე ბის თა ნახ მად, რო მელ-
თაც მდი ვან -ა სის ტენ ტე ბი ად გენ დნენ სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა-
დო ე ბის წარ მო მად გენ ლე ბის გან (ა მომ რჩე ველ ქალ თა კლუ-
ბი, ეთ ნი კუ რი უმ ცი რე სო ბა, დევ ნი ლე ბი, მე დი ა, იუ რის ტის 
შეხ ვედ რე ბის მო ნა წი ლე ე ბი) შე მო სუ ლი წი ნა და დე ბე ბი სა და 
რე კო მენ და ცი ე ბის სა ფუძ ველ ზე. 

პა რა ლე ლუ რად ტარ დე ბო და და გეგ მი ლი სო ცი ო ლო გი უ-
რი კვლე ვე ბი. მათ ზე დაყ რდნო ბით ვლინ დე ბო და სა ზო გა დო-
ე ბის სა ჭი რო ე ბე ბი და ხდე ბო და 2016–2017 წლე ბის თვის მუ-
ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის პო ლი ტი კის 
გეგ მე ბის შე მუ შა ვე ბა.

სენაკისგენდერულითანასწორობის
პოლიტიკისგეგმა

1. ჯან დაც ვი სა და სო ცი ა ლუ რი დაც ვის სფე რო 
მი ზა ნი: გენ დე რუ ლი ას პექ ტე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბა ჯან-

დაც ვი სა და სო ცი ა ლუ რი დაც ვის სფე რო ში
2. გა ნათ ლე ბა და ცნო ბი ე რე ბის ამაღ ლე ბა

მი ზა ნი: გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის სა კი თხე ბის მხარ და-
ჭე რა გა ნათ ლე ბის სფე რო ში და სა ზო გა დო ე ბის ინ ფორ მი რე-
ბის დო ნის ამაღ ლე ბა
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ოზურგეთისგენდერული
თანასწორობისპოლიტიკისგეგმა

1. გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის პო ლი ტი კის გეგ მის შე მუ შა-
ვე ბა ად გი ლობ რივ დო ნე ზე და მი სი გან ხორ ცი ე ლე ბის ხელ-
შე წყო ბა

მი ზა ნი: გენ დე რუ ლი მრჩევ ლის და მე რი ის გენ დე რუ ლი 
გან ყო ფი ლე ბის მუ შა ო ბის აქ ტი უ რო ბის ამაღ ლე ბა

2. გა ნათ ლე ბის და ცნო ბი ე რე ბის დო ნის გაზ რდა
მი ზა ნი: გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის სა კი თხებ ში სა ზო გა-

დო ე ბის ინ ფორ მი რე ბის ამაღ ლე ბა
3. ჯან დაც ვი სა და სო ცი ა ლუ რი დაც ვის სფე რო
მი ზა ნი: გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის ას პექ ტე ბის გათ ვა-

ლის წი ნე ბა ჯან დაც ვი სა და სო ცი ა ლუ რი დაც ვის სფე რო ში

ქუთაისისგენდერული
თანასწორობისპოლიტიკისგეგმა

1. გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის პო ლი ტი კის გეგ მის შე მუ შა-
ვე ბა ად გი ლობ რივ დო ნე ზე 

მი ზა ნი: გენ დე რუ ლი კომ პო ნენ ტე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბა 
2016–2017 წლე ბის ად გი ლობ რი ვი ბი უ ჯე ტის ფორ მი რე ბა ში

2. გენ დე რუ ლი ცნო ბი ე რე ბის ამაღ ლე ბა გა ნათ ლე ბის სფე-
რო ში

მი ზა ნი: გენ დე რულ სა კი თხებ ში ცოდ ნის დო ნის ამაღ ლე ბა
3. ჯან დაც ვი სა და სო ცი ა ლუ რი დაც ვის სფე რო
მი ზა ნი: გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის ას პექ ტე ბის გათ ვა-

ლის წი ნე ბა ჯან დაც ვი სა და სო ცი ა ლუ რი დაც ვის სფე რო ში
4. ახალ გაზ რდუ ლი პროგ რა მე ბის მხარ და ჭე რა ად გი ლობ-

რივ დო ნე ზე
მი ზა ნი: ახალ გაზ რდო ბის სტე რე ო ტი პუ ლი და მო კი დე ბუ-

ლე ბის შეც ვლა,  გენ დე რუ ლი აზ როვ ნე ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბა
5. გენ დე რუ ლი ას პექ ტე ბი კულ ტუ რი სა და სპორ ტის სფე-

რო ში
მი ზა ნი: გენ დე რუ ლი ას პექ ტე ბის შე ტა ნა კულ ტუ რი სა და 

სპორ ტის სფე რო ში
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სა მი ვე გენ დე რუ ლი სა კონ სულ ტა ციო საბ ჭოს გენ დე რუ-

ლი თა ნას წო რო ბის პო ლი ტი კის გეგ მის გან ხილ ვი სას ცხა-
დი გახ და, რომ თი თო ე ულ მა რე გი ონ მა თა ვი სი სა ბი უ ჯე ტო 
სახ სრე ბი დან გა მომ დი ნა რე და გეგ მა აქ ტი ვო ბე ბი. ამას თან 
ერ თად, არ შე იძ ლე ბა არ აღი ნიშ ნოს, რომ ქუ თა ი სის გენ დე-
რულ მა სა კონ სულ ტა ციო საბ ჭომ გეგ მა ში ჩას ვა 20-ზე მე ტი 
ღო ნის ძი ე ბა, რო მე ლიც მი მარ თუ ლია გენ დე რუ ლი სი ტუ ა ცი-
ის შეც ვლის კენ.

ყვე ლა გენ დე რუ ლი სა კონ სულ ტა ციო საბ ჭოს (ქუ თა ი სი, 
სე ნა კი, ოზურ გე თი) მი ერ შე მუ შა ვე ბუ ლი გენ დე რუ ლი თა ნას-
წო რო ბის პო ლი ტი კის გეგ მა დამ ტკი ცე ბუ ლია ბი უ ჯე ტის გა-
ან გა რი შე ბით (ფი ნან სუ რი წყა რო), გან საზ ღვრუ ლია შემ სრუ-
ლებ ლე ბი და შე ფა სე ბის კრი ტე რი უ მე ბი (ინ დი კა ტო რე ბი).

დო კუ მენ ტი შედ გე ნი ლია ჩა ტა რე ბუ ლი კვლე ვე ბის და მო-
სახ ლე ო ბის სა ჭი რო ე ბე ბის შეს წავ ლის სა ფუძ ველ ზე ყო ვე ლი 
რე გი ო ნის ფი ნან სუ რი შე საძ ლებ ლო ბე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით.

ცვლი ლე ბე ბი, რომ ლე ბიც შე ი ნიშ ნე ბა იმ მუ ნი ცი პა ლი ტე-
ტებ ში, სა დაც აქ ტი უ რად მუ შა ო ბენ გენ დე რუ ლი სა კონ სულ-
ტა ციო საბ ჭო ე ბი, მიღ წე უ ლია გრძელ ვა დი ან პერ სპექ ტი ვა ზე 
გათ ვლი ლი და დე ბი თი შე დე გე ბით - გენ დე რუ ლი კომ პო ნენ-
ტე ბის შე მო ღე ბა ად გი ლობ რივ ბი უ ჯეტ ში, ანუ გენ დე რუ ლი 
ბი უ ჯე ტი რე ბა. მოქ მე დი სის ტე მა: კვლე ვის მე თო დით პრობ-
ლე მის გა მოვ ლე ნა, გან ხილ ვა  გენ დე რუ ლი სა კონ სულ ტა ციო 
საბ ჭოს სხდო მა ზე, წი ნა და დე ბე ბის მომ ზა დე ბა საკ რე ბუ ლოს 
სხდო მის თვის - და ფი ნან სე ბის შე სა ხებ გა დაწყ ვე ტი ლე ბის 
მი ღე ბა  ბი უ ჯე ტის სა თა ნა დო მუხ ლში შე ტა ნით და შემ სრუ-
ლებ ლის გან საზ ღვრით - ეს არის ეფექ ტუ რი მე ქა ნიზ მი, რო-
მე ლიც უზ რუნ ველ ყოფს მი ღე ბუ ლი გა დაწყ ვე ტი ლე ბის შეს-
რუ ლე ბას. 

ეს მე ქა ნიზ მი უფ რო კარ გად მუ შა ობს რე გი ო ნებ ში, რად-
გა ნაც პრობ ლე მა ად გი ლობ რი ვი მნიშ ვნე ლო ბი საა და შეს რუ-
ლე ბაც ად გილ ზე ხდე ბა.
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სა წუ ხა როდ, „კარ გი კა ნო ნე ბი“ ხში რად არ იძ ლე ვა „კარგ 

შე დე გებს“, იმი ტომ რომ არ არის ამ კა ნო ნე ბის შეს რუ ლე ბის 
კარ გად ადაპ ტი რე ბუ ლი მე ქა ნიზ მე ბი, რაც სა ხელ მწი ფო ჩი-
ნოვ ნი კებს და პო ლი ტი კურ პარ ტი ებს არ აძ ლევს სა შუ ა ლე-
ბას, მო ირ გონ კა ნო ნე ბი. 

ასე, მა გა ლი თად, გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის უზ რუნ-
ველ ყო ფის ეროვ ნულ სა მოქ მე დო გეგ მა ში გა მოკ ვე თი ლია 
ძი რი თა დი გენ დე რუ ლი პრობ ლე მე ბი და და სა ხუ ლია სტრა-
ტე გი უ ლი მიზ ნე ბი, მაგ რამ მკა ფი ოდ არ არის გან საზ ღვრუ-
ლი ბი უ ჯე ტი რე ბის მე ქა ნიზ მი, რა მაც სა შუ ა ლე ბა მის ცა სა-
ხელ მწი ფო ჩი ნოვ ნი კებს, თა ვი აე რი დე ბი ნათ მა თი შეს რუ-
ლე ბის თვის. შე დე გი - და სა ხუ ლი ღო ნის ძი ე ბე ბის დი დი წი ლი 
ქა ღალ დზე დარ ჩა.

რე გი ო ნებ ში გენ დე რუ ლი სა კონ სულ ტა ციო საბ ჭო ე ბის 
შექ მნის იდეა ფონ დმა „სო ხუმ მა“ შე ი მუ შა ვა იმ ანა ლი ზი დან 
გა მომ დი ნა რე, რა ტო მა ა, რომ სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტე-
ბის დო ნე ზე მომ ზა დე ბუ ლი კა ნო ნე ბი უმ რავ ლეს შემ თხვე ვა-
ში  ან არ მუ შა ო ბენ, ან ცუ დად მუ შა ო ბენ. გა ა ნა ლი ზე ბის შემ-
დეგ გა ირ კვა, რომ კა ნო ნე ბის  მე ქა ნიზ მი ვერ უზ რუნ ველ-
ყოფს მის შეს რუ ლე ბას იმის გა მო, რომ შეს რუ ლე ბის  ყვე ლა 
მე ქა ნიზ მი ცენ ტრა ლურ ხე ლი სუფ ლე ბა ზეა გათ ვლი ლი. აქე-
დან გა მომ დი ნა რე, შე მუ შავ და გენ დე რუ ლი სა კონ სულ ტა ციო 
საბ ჭო ე ბის შექ მნის იდეა რე გი ო ნებ ში, ად გი ლობ რივ თვით-
მმარ თვე ლო ბას თან, სა დაც ჩნდე ბა, ძი რი თა დად, გენ დე რუ-
ლი პრობ ლე მე ბი.

თა ვი დან არ იყო ად ვი ლი, მაგ რამ შე საძ ლე ბე ლია და არ-
წმუ ნო ად გი ლობ რი ვი მთავ რო ბა, რომ სა ჭი როა გენ დე რუ-
ლი პრობ ლე მე ბის მოგ ვა რე ბა. აქ ვე უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ 
პრო ექ ტის გან ხორ ცი ე ლე ბას ხე ლი შე უ წყო გენ დე რუ ლი 
თა ნას წო რო ბი სა კენ მი მარ თულ მა სა ხელ მწი ფო პო ლი ტი-
კამ.

სა ხელ მწი ფო ნე ბის ერ თ-ერ თი ბო ლო დე მონ სტრი რე ბა 



103
იყო პო ზი ცი ა, რო მე ლიც გა მო ხა ტა სა ქარ თვე ლოს პრე მი ერ -
მი ნის ტრმა გი ორ გი კვი რი კაშ ვილ მა თა ვის გა მოს ვლა ში 2015 
წლის 10 ნო ემ ბერს სა ერ თა შო რი სო კონ ფე რენ ცი ა ზე „გენ-
დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის კენ - გა მოწ ვე ვე ბი და შე საძ ლებ ლო-
ბე ბი ევ რო პუ ლი სა მე ზობ ლო პო ლი ტი კის რე გი ონ ში“: „გვჯე-
რა, რომ სწო რედ ჩვენ ვართ ის თა ო ბა, რო მელ მაც გენ დე-
რულ იდენ ტო ბა ზე, ქალ თა უფ ლე ბებ ზე და გენ დე რუ ლი თა-
ნას წო რო ბის პრინ ცი პებ ზე დაყ რდნო ბით სა ბო ლო ოდ უნ და 
და ა მარ ცხოს ქალ თა დის კრი მი ნა ცი ა, დარ წმუ ნე ბუ ლი ვარ, 
რომ ერ თობ ლი ვი ძა ლის ხმე ვით შევ ძლებთ სა ერ თო მიზ ნის 
მიღ წე ვას.“

შენიშვნა
პრო ექ ტის ფარ გლებ ში შე მუ შა ვე ბუ ლი ძი რი თა დი დო კუ-

მენ ტე ბი: 
- მე მო რან დუ მი თა ნამ შრომ ლო ბის შე სა ხებ ფონდ „სო-

ხუმ სა“ და სა მიზ ნე მუ ნი ცი პა ლი ტეტს შო რის (ქუ თა ი სი, სე-
ნა კი, ოზურ გე თი)

- დე ბუ ლე ბა გენ დე რუ ლი სა კონ სულ ტა ციო საბ ჭო ე ბის 
შექ მნის შე სა ხებ

-  გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის პო ლი ტი კა სა მიზ ნე ქა ლა-
ქე ბის მი ხედ ვით

-   გენ დე რუ ლი სა ჭი რო ე ბე ბის კვლე ვის მა სა ლე ბი
-   ბრო შუ რა „ბი უ ჯე ტის გენ დე რუ ლი ანა ლი ზი“
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ქუთაისის,სენაკის,ოზურგეთის

გენდერულისაკონსულტაციოსაბჭოების

ქსელი–პროექტისრეგიონალური

გამოცდილება

მერიგელაშვილი
პრო ექ ტის კო ორ დი ნა ტო რი

პრო ექ ტის „გენ დე რუ ლი სა კონ სულ ტა ციო საბ ჭო ე ბი - 
ქალ თა რო ლის ამაღ ლე ბა რე გი ო ნებ ში სო ცი ა ლუ რი ცვლი-
ლე ბე ბის თვის“ აპ რო ბი რე ბა ხდე ბო და და სავ ლეთ სა ქარ თვე-
ლოს სამ ქა ლაქ ში - ქუ თა ის ში, სე ნაკ სა და ოზურ გეთ ში და, 
არ სე ბი თად, მო იც ვა სა მი რე გი ო ნი: იმე რე თი, სა მეგ რე ლო და 
გუ რი ა.

პრო ექ ტი ინო ვა ცი უ რი ა. ეს იყო ფონ დი „სო ხუ მის“ მცდე-
ლო ბა, ამ სა მი რე გი ო ნის ბა ზა ზე შე მუ შა ვე ბუ ლი ყო მე ქა ნიზ-
მი, რო მე ლიც სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტე ბის თა ნახ მად მი-
ღე ბუ ლი კა ნო ნე ბი სა და სა კა ნონ მდებ ლო აქ ტე ბის შეს რუ ლე-
ბას გა ნა პი რო ბებ და.

პრო ექ ტის მთა ვა რი იდე ა: ცვლი ლე ბე ბი კა ნონ ში გენ დე-
რუ ლი თა ნას წო რო ბის შე სა ხებ - რომ კა ნო ნის მთე ლი სიმ ძი-
მე გა და სუ ლი ყო თვით მმარ თვე ლო ბის ად გი ლობ რივ (რე გი ო-
ნა ლურ) დო ნე ზე.

პრო ექტს არა მარ ტო ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბი სა და 
სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის თვის, არა მედ ცენ ტრა ლუ რი ხე-
ლი სუფ ლე ბის თვი საც უნ და ეჩ ვე ნე ბი ნა, რომ გენ დე რულ სა-
კი თხებ ზე სა მოქ მე დო გეგ მის შე მუ შა ვე ბა, უპირ ვე ლე სად, 
„ქვე მო დან“, რე გი ო ნე ბი დან უნ და და ი წყოს. ანუ - რე გი ო-
ნებ ში უფ რო ად ვი ლია სა ზო გა დო ე ბის სა ჭი რო ე ბე ბის გან-
საზ ღვრა. შემ დეგ კი, რე გი ო ნა ლუ რი სა მოქ მე დო გეგ მე ბის 
სა ფუძ ველ ზე უნ და შე იქ მნას ეროვ ნუ ლი გეგ მა. ეს მე ქა ნიზ მი 
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სა შუ ა ლე ბას იძ ლე ვა, არა მარ ტო უფ რო ზუს ტად გა ნი საზ-
ღვროს სა ჭი რო ე ბა, არა მედ - ამ პრობ ლე მე ბის მოგ ვა რე ბის 
რე ა ლუ რი გზე ბიც.

თუ ფონ დის უპირ ვე ლეს და უმ თავ რეს მიღ წე ვად გენ დე-
რუ ლი თა ნას წო რო ბის პრობ ლე მებ ზე ად გი ლობ რი ვი ხე ლი-
სუფ ლე ბის და სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის წარ მო მად გენ ლე-
ბის ერ თი ა ნი ხედ ვის შე მუ შა ვე ბა მიგ ვაჩ ნი ა, მე ო რე, არა ნაკ-
ლებ მნიშ ვნე ლო ვა ნი მო ნა პო ვა რია - სა მი ვე რე გი ო ნის გენ-
დე რუ ლი სა კონ სულ ტა ციო საბ ჭო ე ბის ქსე ლის შექ მნა, რაც 
თვით საბ ჭო ე ბის წევ რე ბის სურ ვი ლი იყო.

ქსე ლურ მუ შა ო ბას სტი მუ ლი მი ე ცა სა მიზ ნე ქა ლა ქე ბის 
საბ ჭო ე ბის წევ რე ბის თვის ორ გა ნი ზე ბუ ლი ტრე ნინ გე ბის შე-
დე გად.

ქსე ლი მუდ მივ რე ჟიმ ში მუ შა ობ და, ხდე ბო და წარ მა ტე-
ბე ბი სა და გა მოწ ვე ვე ბის გა ზი ა რე ბა ონ ლა ინ და პრო ექ ტის 
ფარ გლებ ში მიმ დი ნა რე შეხ ვედ რებ ზე.

ქსე ლურ შეხ ვედ რებ ზე გა ნი ხი ლე ბო და საბ ჭო ე ბის გეგ მე-
ბი, ჩა სა ტა რე ბე ლი აქ ტი ვო ბე ბი, შეს რუ ლე ბის მე ქა ნიზ მე ბი. 
ჩნდე ბო და ერ თგვა რი შე ჯიბ რე ბის, პა ექ რო ბის მო მენ ტე ბი ამ 
სიტყ ვის სა უ კე თე სო გა გე ბით, რო ცა მი ღე ბულ ინ ფორ მა ცი ას 
სხვა საბ ჭო ე ბი აი ტა ცებ დნენ ხოლ მე და თა ვი ანთ პი რო ბებს 
მო არ გებ დნენ, ატა რებ დნენ იმ ღო ნის ძი ე ბას, რო მე ლიც მო-
ე წო ნე ბო დათ, ოღონდ გა მოც დი ლი მე თო დე ბი თა და ტექ ნო-
ლო გი ე ბით.

ქსე ლურ შეხ ვედ რებ ზე სა მი ვე ქა ლა ქის გენ დე რუ ლი სა-
კონ სულ ტა ციო საბ ჭოს წევ რე ბი მად ლო ბას უხ დიდ ნენ დო-
ნორს - UN Women-ს და  ფონდ „სო ხუმს“, რო მელ თაც მის-
ცეს უნი კა ლუ რი შე საძ ლებ ლო ბა, და უ ახ ლოვ დნენ ერ თმა-
ნეთს, მე ტი გა ი გონ ერ თმა ნე თის შე სა ხებ, იყ ვნენ მე ზო ბე ლი 
რე გი ო ნე ბის მოვ ლე ნა თა კურ სში და ერ თმა ნეთს გა უ ზი ა რონ 
ყვე ლა წარ მა ტე ბა.
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პრო ექ ტის ფარ გლებ ში გა ი მარ თა 4 ქსე ლუ რი შეხ ვედ რა: 
- 2014 წლის 19-20 სექ ტემ ბე რი - ურე კი
- 2014 წლის 13 ნო ემ ბე რი - ქუ თა ი სი, სა ქარ თვე ლოს პარ-

ლა მენ ტი
- 2015 წლის 29-30 ივ ნი სი - ბა თუ მი
- 2016 წლის 11 თე ბერ ვა ლი - ქუ თა ი სი
ქსე ლურ შეხ ვედ რებ ზე გა ნი ხი ლე ბო და სა კი თხე ბი:
- სა მიზ ნე ქა ლა ქე ბის გენ დე რუ ლი სა კონ სულ ტა ციო საბ-

ჭო ე ბის გენ დე რუ ლი პო ლი ტი კის გან ხორ ცი ე ლე ბის სა მოქ მე-
დო გეგ მე ბის სა მუ შაო ვა რი ან ტი (20.09.14);

- გენ დე რუ ლი სა კონ სულ ტა ციო საბ ჭო ე ბის ორ წლი ა ნი 
მუ შა ო ბის შე დე გე ბის შე ჯა მე ბა, საბ ჭო ე ბის პრე ზენ ტა ცი ა, 
შემ დგო მი საპ რო ექ ტო იდე ე ბი და ინი ცი ა ტი ვე ბი (30.06.15);

- ცვლი ლე ბე ბი ძა ლა დო ბის წი ნა აღ მდეგ მი მარ თულ კა-
ნონ ში, ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის რო ლი ძა ლა დო-
ბის პრე ვენ ცი ის და ძა ლა დო ბის მსხვერ პლთა დახ მა რე ბის 
საქ მე ში (11.02.16).

- გან სა კუთ რე ბით უნ და აღი ნიშ ნოს გენ დე რუ ლი სა კონ-
სულ ტა ციო საბ ჭო ე ბის წევ რე ბის შეხ ვედ რა გენ დე რუ ლი თა-
ნას წო რო ბის საბ ჭოს წარ მო მად გენ ლებ თან (13.11.14) სა ქარ-
თვე ლოს პარ ლა მენ ტში (ქუ თა ი სი). შეხ ვედ რას უძღ ვე ბო და 
გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის საბ ჭოს თავ მჯდო მა რე, პარ ლა-
მენ ტის ვი ცე- სპი კე რი მა ნა ნა კო ბა ხი ძე. დის კუ სი ა ში აქ ტი უ-
რად ჩა ერ თო ორი ვე მხა რე. ერ თმა ნეთს გა უ ზი ა რეს ინ ფორ-
მა ცია და გა მოც დი ლე ბა.

შეხ ვედ რა შე ა ჯა მეს გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის საბ ჭოს 
და ფონ დი „სო ხუ მის“ ხელ მძღვა ნე ლებ მა. ხა ზი გა ეს ვა შეხ-
ვედ რის უდი დეს მნიშ ვნე ლო ბას გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო-
ბის ად გი ლობ რი ვი პერ სპექ ტი ვე ბის კუ თხით. ფონ დის მეს-
ვე უ რებ მა გა მოყ ვეს სა კი თხე ბი, რო მელ თა გა და საწყ ვე ტად 
აუ ცი ლებ ლად მი აჩ ნი ათ სა პარ ლა მენ ტო საბ ჭოს თან თა ნამ-
შრომ ლო ბა და ერ თობ ლი ვი სტრა ტე გი ის და სახ ვა.
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პარ ლა მენ ტის გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის საბ ჭოს თავ-

მჯდო მა რემ, პარ ლა მენ ტის ვი ცე- სპი კერ მა მა ნა ნა კო ბა ხი ძემ 
გა ნა ცხა და: „მი ხა რი ა, რომ ვხვდე ბით ადა მი ა ნებს, რომ ლე-
ბიც ყვე ლა ზე ახ ლოს არი ან მო ქა ლა ქე ე ბის სა ჭი რო ე ბებ თან. 
ხე ლი სუფ ლე ბა ხომ, პირ ველ რიგ ში, გვჭირ დე ბა იმი სათ ვის, 
რომ ადა მი ა ნე ბის ცხოვ რე ბა უკე თე სი გახ დეს და ამის თვის 
სწო რად და ი ხარ ჯოს ბი უ ჯე ტი. ძა ლი ან მნიშ ვნე ლო ვა ნია თა-
ნამ შრომ ლო ბა თქვენ თან, ვი საც შე უძ ლია მსჯე ლო ბა არ სე-
ბულ პრობ ლე მებ ზე და მა თი მი ტა ნა იმ ადა მი ა ნებ თან, ვინც 
გა დაწყ ვე ტი ლე ბებს იღებს“.

გა დაწყ და, რომ მო მა ვალ შეხ ვედ რებს თე მა ტუ რი დატ ვირ-
თვა მი ე ცეს, რაც სა კი თხე ბის სიღ რმი სე უ ლი გან ხილ ვი სა და 
კონ კრე ტუ ლი გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის მი ღე ბის სა წინ და რი იქ ნე ბა.

პრო ექ ტის გან ხორ ცი ე ლე ბის პე რი ოდ ში ფონ დი „სო ხუ მი“ 
და ქუ თა ი სის, სე ნა კი სა და ოზურ გე თის გენ დე რუ ლი სა კონ-
სულ ტა ციო საბ ჭო ე ბი და ეს წრნენ ორ კონ ფე რენ ცი ას, რომ-
ლე ბიც სხვა დას ხვა ეროვ ნულ მა და სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი-
ზა ცი ამ მო ა წყო. 

პირ ვე ლი კონ ფე რენ ცია გა ი მარ თა თბი ლის ში თე მა ზე 
„გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის ინ სტი ტუ ცი უ რი მე ქა ნიზ მე-
ბის და ნერ გვა ად გი ლობ რივ თვით მმარ თვე ლო ბა ში“. ორ-
გა ნი ზა ტო რე ბი: გა ე როს ქალ თა ორ გა ნი ზა ცი ა, ქალ თა სა-
ინ ფორ მა ციო ცენ ტრი და ქალ თა ფონ დი „ტა სო“, OXFAM 
(საერთაშორისო საქველმოქმედო ფონდი) და UN Women-ის  
(გაეროს ქალთა ორგანიზაცია) ხელ შე წყო ბით. 

კონ ფე რენ ცი ა ზე სა ჯა როდ იქ ნა გან ხი ლუ ლი რე კო მენ და-
ცი ე ბი მი თი თე ბულ თე მა ზე, მათ შო რის - არა სამ თავ რო ბო 
ორ გა ნი ზა ცი ე ბის მომ ზა დე ბუ ლი სა კა ნონ მდებ ლო ცვლი ლე-
ბე ბი და წი ნა და დე ბე ბი, რომ ლე ბიც შე ი ტა ნეს ფონ დმა „სო-
ხუმ მა“ და მის მი ერ შექ მნილ მა გენ დე რულ მა სა კონ სულ ტა-
ციო საბ ჭო ებ მა.
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კონ ფე რენ ცი ის მუ შა ო ბა ში მო ნა წი ლე ო ბა მი ი ღო გენ დე-

რუ ლი თა ნას წო რო ბის საბ ჭოს თავ მჯდო მა რემ, პარ ლა მენ-
ტის ვი ცე- სპი კერ მა, აგ რეთ ვე OXFAM-ის, UN Women-ის, 
სა ქარ თვე ლოს პრე მი ერ -მი ნის ტრის აპა რა ტის, ქა ლაქ თბი-
ლი სის მე რი ის წარ მო მად გენ ლებ მა, ქუ თა ი სის, სე ნა კი სა და 
ოზურ გე თის გენ დე რუ ლი სა კონ სულ ტა ციო საბ ჭო ე ბის წევ-
რებ მა. ფონ დი „სო ხუ მის“ მუ შა ო ბის შე სა ხებ მოხ სე ნე ბა გა ა-
კე თა ფონ დის თავ მჯდო მა რემ ალ ლა გა მა ხა რი ამ.

დის კუ სი ის დროს ქა ლაქ თბი ლი სის მე რი ის წარ მო მად გე-
ნელ მა გა ნა ცხა და, რომ და სავ ლეთ სა ქარ თვე ლო ში უფ რო აქ-
ტი უ რად მიმ დი ნა რე ობს მუ შა ო ბა გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო-
ბის მი საღ წე ვად, ვიდ რე თუნ დაც დე და ქა ლაქ ში და გა მოთ ქვა 
ამ გა მოც დი ლე ბის უკეთ გაც ნო ბის სურ ვი ლი.

კონ ფე რენ ცი ის შე დე გე ბის შე ჯა მე ბი სას შე მუ შავ და რე-
კო მენ და ცი ე ბი გენ დე რუ ლი მრჩევ ლე ბის და გენ დე რუ ლი სა-
კონ სულ ტა ციო საბ ჭო ე ბის და ნერ გვის კუ თხით.

მე ო რე კონ ფე რენ ცი ის თე მა იყო „გენ დე რუ ლი თა ნას წო-
რო ბის პრინ ცი პე ბი ად გი ლობ რივ თვით მმარ თვე ლო ბა ში“.  
ორ გა ნი ზა ტო რე ბი: ქალ თა სა ინ ფორ მა ციო ცენ ტრი (პრო-
ექ ტის შემ სრუ ლე ბე ლი), UN Women, Norwegian Ministry of 
Foreign Affairs (ნორვეგიის საგარეო საქმეთა სამინისტრო) და 
ქალ თა ფონ დი „ტა სო“.

ორ დღი ან კონ ფე რენ ცი ა ზე მომ ხსე ნებ ლებ მა - პრო ექ ტის 
შემ სრუ ლებ ლებ მა, წარ მო ად გი ნეს პრო ექ ტე ბი შემ დე გი მი-
მარ თუ ლე ბე ბის მი ხედ ვით: ინ სტი ტუ ცი უ რი მე ქა ნიზ მე ბი, 
შეხ ვედ რე ბი „ერ თი ფან ჯრის“ პრინ ცი პით, გენ დე რუ ლად 
მგრძნო ბი ა რე ბი უ ჯე ტი რე ბა.

კონ ფე რენ ცი ის მუ შა ო ბა ში მო ნა წი ლე ო ბა მი ი ღეს გა ე როს 
ქალ თა ორ გა ნი ზა ცი ის წარ მო მად გე ნელ მა სა ქარ თვე ლო ში 
ერი კა კვა პი ლო ვამ, ხე ლი სუფ ლე ბის ცენ ტრა ლუ რი სტრუქ-
ტუ რე ბის წარ მო მად გენ ლებ მა. UN Women-ის მიწ ვე ვით, კონ-
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ფე რენ ცი ას ეს წრე ბოდ ნენ ფონ დი „სო ხუ მის“ და ქუ თა ი სის, 
სე ნა კის და ოზურ გე თის გენ დე რუ ლი სა კონ სულ ტა ციო საბ-
ჭო ე ბის წევ რე ბი.

ფონ დი „სო ხუ მის“ მი ერ გა წე უ ლი მუ შა ო ბის, მიღ წე ვე ბი სა 
და გა მოწ ვე ვე ბის შე სა ხებ მოხ სე ნე ბა გა ა კე თა ფონ დის თავ-
მჯდო მა რემ ალ ლა გა მა ხა რი ამ.

დე ბა ტე ბის დროს თა ვი ან თი საქ მი ა ნო ბა წარ მო ა ჩი ნეს 
გენ დე რუ ლი სა კონ სულ ტა ციო საბ ჭო ე ბის თავ მჯდო მა რე ებ-
მა, ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის წარ მო მად გენ ლებ მა: 
ირ მა პეტ რი აშ ვილ მა (ქუ თა ი სი), ლე ლა ნაც ვა ლა ძემ (ო ზურ-
გე თი), ნა ნა ალა ნი ამ (სე ნა კი).

მათ ისა უბ რეს არა მარ ტო წარ მა ტე ბებ ზე, არა მედ და სა-
ხულ გეგ მებ ზე სა ხე ლი სუფ ლე ბო სტრუქ ტუ რე ბი სა და სა მო-
ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ჩარ თვი სათ ვის, რად გან ჯერ კი დევ 
არ არის გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის სა თა ნა დო აღ ქმა.

თა ვი ანთ გა მოს ვლებ ში მათ აღ ნიშ ნეს ისიც, რომ თვით-
მმარ თვე ლო ბის შე მად გენ ლო ბა ში გენ დე რუ ლი მრჩევ ლის 
ერ თე უ ლი პრობ ლე მას ვერ გა დაჭ რის. თუ თვით საკ რე ბუ-
ლოს თავ მჯდო მა რე არ აი ღებს პა სუ ხის მგებ ლო ბას გენ დე-
რუ ლი კუ თხით მუ შა ო ბა ზე, შე დე გი არა საკ მა რი სი იქ ნე ბა. 

კონ ფე რენ ცი ა ზე გან სა კუთ რე ბუ ლი ყუ რა დღე ბა მი ექ ცა 
გენ დე რულ ბი უ ჯე ტი რე ბას ად გი ლებ ზე, რაც მე ქა ნი კუ რად 
კი არა, არა მედ სა ზო გა დო ე ბის სა ჭი რო ე ბე ბის შეს წავ ლის სა-
ფუძ ველ ზე უნ და გა ი წე როს. ამი ტო მა ცაა აუ ცი ლე ბე ლი, რომ 
გენ დე რულ საბ ჭო ში ხე ლი სუფ ლე ბის წევ რებ თან ერ თად იყ-
ვნენ სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის და გენ დე რუ ლი თა ნას წო-
რო ბის კუ თხით მო მუ შა ვე არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის 
წარ მო მად გენ ლე ბი. და სას რულს მო ნა წი ლე ებ მა აღ ნიშ ნეს, 
რომ სა მი ვე თე მა: ინ სტი ტუ ცი უ რი მე ქა ნიზ მე ბი, გენ დე რუ ლი 
ბი უ ჯე ტი რე ბა და შეხ ვედ რე ბი „ერ თი ფან ჯრის“ პრინ ცი პით 
- არის ეტა პე ბი, რომ ლე ბიც  ჩვენს სა ზო გა დო ე ბას და ა ახ ლო-
ებს გენ დე რულ თა ნას წო რო ბას თან.
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მო ნა წი ლე ო ბა ღო ნის ძი ე ბებ ში, რომ ლე ბიც სხვა პრო ექ ტე-

ბის ფარ გლებ ში მიმ დი ნა რე ობს გენ დე რუ ლი თე მით, უსა თუ-
ოდ ხელს უწყობს იმას, რომ არ გა ვი მე ო როთ უკ ვე გა კე თე-
ბუ ლი, არა მედ გა მოც დი ლე ბის შეს წავ ლით ვი პო ვოთ კრე ა-
ტი უ ლი მიდ გო მე ბი და მო ვაგ ვა როთ პრობ ლე მე ბი. 

მი ღე ბუ ლი ცოდ ნა და უნა რე ბი, გენ დე რუ ლი სა კონ სულ-
ტა ციო საბ ჭო ე ბის ქსე ლუ რი მუ შა ო ბის გა მოც დი ლე ბა, ინ-
ფორ მა ცი ის ფარ თოდ გავ რცე ლე ბა და ფონ დი „სო ხუ მის“ 
მი ერ შე მუ შა ვე ბუ ლი სტრა ტე გია გენ დე რუ ლი საბ ჭო ე ბის 
ჩა მო ყა ლი ბე ბის შე სა ხებ - გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბი სა და 
ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის შე სა ხებ კა ნო ნებ ში გან-
ხორ ცი ე ლე ბუ ლი ცვლი ლე ბე ბის შე სა ბა მი სად - იქ ნე ბა გზამ-
კვლე ვი მთე ლი სა ქარ თვე ლოს მას შტა ბით ად გი ლობ რივ 
თვით მმარ თვე ლო ბა ში შექ მნი ლი გენ დე რუ ლი საბ ჭო ე ბის 
წარ მა ტე ბის თვის.
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მუშაობისშედეგები

ალლაგამახარია
პრო ექ ტის დი რექ ტო რი

ფონ დი „სო ხუ მის“ სა ერ თო პროგ რა მა თა ვი დან ვე კარ-
გად იყო და გეგ მი ლი. ამან შე საძ ლებ ლო ბა მის ცა თა ნამ შრომ-
ლებს, წი ნა აღ მდე გო ბე ბის და შეს ვე ნე ბის გა რე შე ემუ შა ვათ. 
ყვე ლა ღო ნის ძი ე ბა გეგ მის მი ხედ ვით შეს რულ და.

სწორ მა ხედ ვამ სა შუ ა ლე ბა მის ცა ფონდ „სო ხუმს“, სა კუ-
თა რი სტრა ტე გი ის გან ხორ ცი ე ლე ბა ში ჩა ერ თო დო ნო რუ ლი 
და ფი ნან სე ბა, ყო ფი ლი ყო და მო უ კი დე ბე ლი და ჰქო ნო და ად-
გი ლობ რივ პი რო ბებ ში თა ნამ შრომ ლო ბის შე საძ ლებ ლო ბა.

არა ნაკ ლებ მნიშ ვნე ლო ვა ნი იყო კომ პე ტენ ტუ რი, კრე ა ტი-
უ ლი ხელ მძღვა ნე ლე ბის და პრო ექ ტის პრო ფე სი ო ნა ლი თა-
ნამ შრომ ლე ბის ძლი ე რი სა ორ გა ნი ზა ციო მე ნეჯ მენ ტი.

ფონ დი „სო ხუ მის“ კარ გი რე პუ ტა ცი ა, გენ დე რი სა და გენ-
დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის სა კი თხე ბის სიღ რმი სე უ ლი ცოდ ნა, 
გრძელ ვა დი ა ნი თა ნამ შრომ ლო ბა და საქ მი ა ნი პარ ტნი ო რუ-
ლი ურ თი ერ თო ბე ბი ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის 
ხელ მძღვა ნე ლებ თან, თა ნამ დე ბო ბის პი რებ თან და სა მო ქა-
ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ორ გა ნი ზა ცი ებ თან იყო მყა რი სა ძირ-
კვე ლი პრო ექ ტის მიღ წე ვე ბის თვის.  

სტრა ტე გი ულ მა გა დაწყ ვე ტი ლე ბამ - შეკ რას და გა ა ერ თი-
ა ნოს ადა მი ან თა სხვა დას ხვა ჯგუ ფი (საკ რე ბუ ლოს და პარ-
ლა მენ ტის დე პუ ტა ტე ბი, ჟურ ნა ლის ტე ბი, კერ ძო სექ ტო რი, 
არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის წარ მო მად გენ ლე ბი და 
სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის აქ ტი ვის ტე ბი), შე საძ ლებ ლო ბა 
მოგ ვცა, სხვა დას ხვა პო ზი ცი ი დან დაგ ვე ნა ხა ად გი ლობ რი ვი 
მო სახ ლე ო ბის ყვე ლა ზე პრობ ლე მუ რი სა კი თხე ბი, გვე პო ვა 
მოგ ვა რე ბის ეფექ ტუ რი გზე ბი და ამას თან, ყვე ლა  ეს ჯგუ ფი 
გაგ ვე ხა და აქ ტი უ რი და სი ცოცხ ლი სუ ნა რი ა ნი. ამა ვე დროს 
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ინ კლუ ზი ურ მა სა კონ სულ ტა ციო პრო ცეს მა, რო მე ლიც მუდ-
მი ვად მიმ დი ნა რე ობ და პრო ექ ტის გან ხორ ცი ე ლე ბი სას, გა ა-
აქ ტი უ რა ყვე ლა ჯგუ ფის მონაწილეობა.

პრო ექ ტის მო ნა წი ლე ე ბი იღებ დნენ დიდ ცოდ ნას, რაც 
ხელს უწყობ და მათ მდგრად გან ვი თა რე ბას და ფო კუსს აკე-
თებ და  ინი ცი ა ტი ვე ბის გა მოვ ლე ნა ზე.

პრო ექ ტმა არ სე ბი თი წვლი ლი შე ი ტა ნა გენ დე რულ სა კი-
თხებ ში ცოდ ნის ამაღ ლე ბის მხრივ არა მარ ტო გენ დე რუ ლი 
სა კონ სულ ტა ციო საბ ჭოს წევ რებს, არა მედ ად გი ლობ რი ვი 
თვით მმარ თვე ლო ბის თა ნამ დე ბო ბის პი რებს შო რის.

ძი რი თა დი მიღ წე ვე ბი, რომ ლე ბიც აქ ტი ვო ბე ბის გან ხორ-
ცი ე ლე ბის პრო ცე სის ფაქ ტობ რივ შე დე გებს უკავ შირ დე ბა, 
შემ დე გი მაჩ ვე ნებ ლე ბით ხა სი ათ დე ბა:
•	 გენ დე რუ ლი სა კონ სულ ტა ციო საბ ჭო მიჩ ნე უ ლია ად გი-

ლობ რივ მუ ნი ცი პა ლურ დო ნე ზე გენ დე რუ ლი პო ლი ტი კის 
და ნერ გვის მე ქა ნიზ მის წარ მა ტე ბულ და სა მა გა ლი თო მო-
დე ლად. ამ მე ქა ნიზ მმა ასახ ვა ჰპო ვა კა ნო ნებ ში ად გი ლობ-
რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის და გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო-
ბის შე სა ხებ.

•	 პრო ექ ტის სა მიზ ნე მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში საგ რძნობ ლად 
გა ი ზარ და ქა ლე ბის რიცხ ვი ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ-
თვე ლო ბის ორ გა ნო ებ ში - არ ჩე უ ლი წევ რე ბის თუ რი გი თი 
თა ნამ შრომ ლე ბის სა ხით. 

•	 გა უმ ჯო ბეს და გენ დე რუ ლი სა კონ სულ ტა ციო საბ ჭოს წევ-
რე ბის, მათ შო რის ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის 
წარ მო მად გენ ლე ბის, ცოდ ნა და უნარ -ჩვე ვე ბი გენ დე რუ-
ლი ბი უ ჯე ტი რე ბის, გენ დე რუ ლი პო ლი ტი კის და პრობ ლე-
მა ტი კის, თან ხე ბის მო ზიდ ვის და საპ რო ექ ტო წი ნა და დე-
ბე ბის და წე რის სა კი თხებ ზე.

•	 გა ი ზარ და ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის თა ნამ დე-
ბო ბის პირ თა ინ ტე რე სი გენ დე რუ ლი სა კონ სულ ტა ციო 
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საბ ჭოს მუ შა ო ბა ში უფ რო აქ ტი უ რი მო ნა წი ლე ო ბის და 
გენ დე რულ სა კი თხებ ზე უფ რო დაწ ვრი ლე ბი თი ინ ფორ მა-
ცი ის მი ღე ბის კუ თხით.

•	 ამაღ ლდა მო ქა ლა ქე თა ცნო ბი ე რე ბა გენ დე რუ ლი სა კონ-
სულ ტა ციო საბ ჭო ე ბის მუ შა ო ბის შე სა ხებ, მათ უკეთ გა-
ი აზ რეს თა ვი ან თი რო ლი ად გი ლობ რი ვი პო ლი ტი კის შე-
მუ შა ვე ბა ში.

•	 გა ი ზარ და იმ ქალ თა და სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის წარ-
მო მად გე ნელ თა რა ო დე ნო ბა, რომ ლე ბიც ეს წრე ბი ან საკ-
რე ბუ ლოს სხდო მებს და სა მუ შაო სე სი ებს.

•	 შე ფას და მო სახ ლე ო ბის გენ დე რუ ლი სა ჭი რო ე ბე ბი; ად გი-
ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის შე სა ბა მი სი ორ გა ნო ე ბის 
მი ერ შე მუ შავ და და დამ ტკიც და გენ დე რუ ლი თა ნას წო-
რო ბის სა მოქ მე დო გეგ მე ბი.

•	 პირ ვე ლად, გენ დე რუ ლი ას პექ ტე ბი ინ ტეგ რი რე ბუ ლია თვით-
მმარ თვე ლო ბე ბის ად გი ლობ რი ვი ბი უ ჯე ტის და გეგ მვა ში.

•	 სა მიზ ნე რე გი ო ნებ ში გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლია 20 პრო ექ-
ტი გენ დე რუ ლი სა კი თხე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით, მათ გან 
16 თა ნა და ფი ნან სე ბუ ლია ფონ დი „სო ხუ მის“ მი ერ და 4 
მთლი ა ნად და ა ფი ნან სა ად გი ლობ რივ მა თვით მმარ თვე-
ლო ბამ (ო ზურ გე თი).

•	 შე იქ მნა გენ დე რუ ლი სა კონ სულ ტა ციო საბ ჭო ე ბის არა-
ფორ მა ლუ რი ქსე ლი ინ ფორ მა ცი ის, წარ მა ტე ბუ ლი პრაქ-
ტი კის და გა მოც დი ლე ბის გა ზი ა რე ბის მიზ ნით.

•	 გენ დე რულ მა სა კი თხებ მა დი დი მხარ და ჭე რა ჰპო ვა ად გი-
ლობ რივ მე დი ა ში, გან სა კუთ რე ბით მნიშ ვნე ლო ვა ნია სო-
ცი ა ლუ რი მე დი ის გან ვი თა რე ბა Facebook-ზე.

•	 სის ტე მა ტურ მა შეხ ვედ რებ მა მო სახ ლე ო ბას თან და მე დი ა-
ში გენ დე რუ ლი პრობ ლე მე ბის გა შუ ქე ბამ  გა აძ ლი ე რა ად-
გი ლობ რი ვი ჩი ნოვ ნი კე ბის პა სუ ხის მგებ ლო ბა მო სახ ლე ო-
ბის წი ნა შე და ხე ლი შე უ წყო ად გი ლობ რი ვი სა სი ცოცხ ლოდ 
მნიშ ვნე ლო ვა ნი პრობ ლე მე ბის მოგ ვა რე ბას.
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•	 ქალ -დე პუ ტა ტებს, პრო ექ ტის გავ ლე ნით, გა უძ ლი ერ დათ 

სა კუ თა რი მნიშ ვნე ლო ბის შეგ რძნე ბა და ჩათ ვა ლეს, რომ 
შე უძ ლი ათ გავ ლე ნა მო ახ დი ნონ ად გი ლობ რი ვი თვით-
მმარ თვე ლო ბის გა დაწყ ვე ტი ლე ბებ ზე.

•	 გენ დე რუ ლი სა კონ სულ ტა ციო საბ ჭო ე ბის მი ერ შე მუ შა ვე-
ბუ ლი რე კო მენ და ცი ე ბი სა გულ და გუ ლოდ იქ ნა გან ხი ლუ-
ლი ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბის მი ერ და ნა წი ლობ რივ 
მი ღე ბუ ლია სა მიზ ნე ქა ლა ქე ბის ბი უ ჯე ტის პროგ რა მებ ში.

•	 გენ დე რუ ლი სა კონ სულ ტა ციო საბ ჭო ე ბის წევ რებ მა არა 
მარ ტო მი ი ღეს ცოდ ნა ფან დრა ი ზინ გის და პრო ექ ტე ბის 
წე რის კუ თხით, არა მედ შე ი მუ შა ვეს 20 პრო ექ ტი. 

•	 ბე ნე ფი ცი ა რე ბის მი ერ იუ რი დი ულ შეხ ვედ რებ ზე მი ღე ბუ-
ლი ინ ფორ მა ცია და ეხ მა რა მათ პი რა დი პრობ ლე მე ბის ად-
ვო კა ტი რე ბა სა და მოგ ვა რე ბა ში.

•	 გენ დე რუ ლი სა კონ სულ ტა ციო საბ ჭო ე ბის წევ რე ბის და 
გან სა კუთ რე ბით ქა ლი-დე პუ ტა ტე ბის ცნო ბა დო ბამ ქალ-
ბა ტო ნებს აუ მაღ ლა ცოდ ნა, თვით შე ფა სე ბა, იმი ჯი და 
ეფექ ტურ სა ზო გა დო მოღ ვა წე ე ბად აქ ცია ისი ნი. გა მოჩ-
ნდა მა თი პა სუ ხის მგებ ლო ბა სა ზო გა დო ე ბის წი ნა შე აღე-
ბუ ლი ვალ დე ბუ ლე ბე ბის შეს რუ ლე ბის კუ თხით და სრუ ლი 
ნდო ბა ად გი ლობ რი ვი თე მე ბის მხრი დან. ამან ხელ საყ რე-
ლი ფო ნი შექ მნა ქა ლე ბის თვის, რომ მათ მო ნა წი ლე ო ბა მი-
ი ღონ და გა ი მარ ჯვონ შემ დგომ არ ჩევ ნებ ში.

•	 სამ მუნიციპალიტეტში (ქუთაისი, სენაკი, ოზურგეთი) 
გამოხატეს მზადყოფნა, გააფორმონ გენდერული საბჭო, 
მიღებული კანონის შესაბამისად.

•	 ოთხმა მუნიციპალიტეტმა ითხოვა მეთოდოლოგიური 
დახმარება გენდერული საბჭოს შექმნაში.
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დანართი

გამოცემის ამ ნაწილში წარმოდგენილია ზოგი
ერთი მასალა, რომელიც პროექტის ფარგლებში
მომზადდა და გამოდგება ნიმუშად გენდერული
საბჭოსშექმნისას:

პრესრელიზი

გენდერულისაკონსულტაციოსაბჭოსდებულება

მემორანდუმისაკრებულოსთანთანამშრომლობის
შესახებ

2016 წლის ერთერთი კვლევა  ადგილობრი
ვი გენდერული საჭიროებების შეფასება (2014და 
2015წლებისკვლევებიმოცემულიაფონდი„სოხუ
მის“ვებგვერდზეwww.fsokhumi.ge კატეგორიაში 
„კვლე ვები“)   

2016 წელს მომზადებული ერთერთი მუნიციპა
ლიტეტის ბიუჯეტის გენდერული ანალიზი (და
ნარჩენიმასალებიგანთავსებულიაფონდი„სოხუ
მის“ვებგვერდზეwww.fsokhumi.ge კატეგორიაში 
„კვლევები“)

სტრატეგია საქართველოს ადგილობრივ თვით
მმართველობებში გენდერული თანასწორობის
საბჭოსფორმირებისადაფუნქციონირებისათვის

პროექტის ფარგლებში მომზადებულ ჟურნალებს
„გენდერული საკონსულტაციო საბჭოები“ (სამი
ნომერი) ქართულ და რუსულ ენებზე შეიძლე
ბა გაეცნოთ ფონდი „სოხუმის“ ვებგვერდზე 
www.fsokhumi.ge კატეგორიაში „პუბლიკაციები“

ფონდი „სოხუმის“ საპროექტო გუნდი ყველადა
ინტერესებულადამიანსუზიარებსთავისმდიდარ
გამოცდილებასდა წარმატებასუსურვებს გენდე
რულისაბჭოებისშექმნაში.
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პრეს-რელიზი

სექტემბერი,2013
ქუთაისი

გენდერულისაბჭოები-ახალი

ინსტიტუციურიმოდელიგენდერული

ცვლილებებისათვისრეგიონებში

2013 წლის 1 სექტემბრიდან 2016 წლის 1 სექტემბრამდე
კულტურულჰუმანიტარულიფონდი„სოხუმი“ახორციელებს
პროექტს„გენდერულისაკონსულტაციოსაბჭოებიქალთარო
ლისამაღლებარეგიონებშისოციალურიცვლილებებისთვის“.

პროექტსაფინანსებსგაეროსქალთაორგანიზაციისგენდე
რული თანასწორობის ფონდი, ხოლო ახორციელებს ფონდი
„სოხუმი“ საქართველოში გაეროს ქალთა ორგანიზაციასთან
კოორდინაციით.

პროექტი მიზნად ისახავს ქალთა მონაწილეობის გაზრდას
ადგილობრივდონეზე გადაწყვეტილებების მიღების პროცეს
ში, რასაცუზრუნველყოფენდასავლეთ საქართველოს სამ ქა
ლაქში (ქუთაისი, სენაკი, ოზურგეთი) შექმნილი გენდერული
საკონსულტაციო საბჭოები. საბჭოების შემადგენლობაში შევ
ლენადგილობრივისაკრებულოსწევრებიდასამოქალაქოაქ
ტივისტიქალებიდამამაკაცები (დევნილიდაადგილობრივი
მოქალაქეები,ეთნიკურიუმცირესობების,მედიისადაარასამ
თავრობოორგანიზაციებისწარმომადგენლები).

ყოველწლიურად, გენდერული საკონსულტაციო საბჭოები
ჩაატარებენადგილობრივითვითმმართველობისპოლიტიკისა
დაბიუჯეტებისგენდერულანალიზს,შეიმუშავებენრეკომენ
დაციებს გენდერული კომპონენტების გასათვალისწინებლად
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ადგილობრივბიუჯეტებშიდალობირებასგაუწევენმათ.საბ
ჭოები შეისწავლიან ადგილობრივ გენდერულ საჭიროებებს,
რის საფუძველზეც შეიმუშავებენ პროექტებს და წარადგენენ
მათადგილობრივსაკრებულოებშითანადაფინანსებისათვის.

პროექტიხელსშეუწყობს ადგილობრივიხელისუფლებისა
დასაზოგადოებისცნობიერებისამაღლებასგადაწყვეტილების
მიღებისდონეზექალთაწარმომადგენლობისდამათიროლის
გაზრდის საჭიროებაზე  რეგულარული შეხვედრების, საინ
ფორმაციოკამპანიისა (ჟურნალი,ვებგვერდი,ფეისბუქგვერ
დები,სატელევიზიოდარადიოგადაცემები)თუმრგვალიმა
გიდებისსაშუალებით.

გენდერული საკონსულტაციო საბჭოები მჭიდრო თანამ
შრომლობას გეგმავენ საქართველოს პარლამენტის გენდერუ
ლითანასწორობისსაბჭოსთან.

მოსალოდნელიშედეგები:

•	 სამ ქა ლაქ ში შექ მნილ მა გენ დე რულ მა სა კონ სულ ტა ციო საბ-
ჭო ებ მა(ინ სტი ტუ ცი უ რი მე ქა ნიზ მის მო დე ლი) ხე ლი შე უწყ-
ვეს ად გი ლობ რივ ბი უ ჯე ტებ სა და პროგ რა მებ ში გენ დე რუ-
ლი კომ პო ნენ ტე ბის და ნერ გვას.

•	 ინ ფორ მი რე ბულ მა მო ქა ლა ქე ებ მა სა მიზ ნე ქა ლა ქებ ში მხა-
რი და უ ჭი რეს ქალ თა წარ მო მად გენ ლო ბას და მა თი რო-
ლის გაზ რდას გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბის ად გი ლობ რივ 
დო ნე ზე.

•	 გენ დე რუ ლი სა კონ სულ ტა ციო საბ ჭო ე ბის ქსელ მა ად ვო კა-
ტი რე ბა გა უ წია ად გი ლობ რივ დო ნე ზე გენ დე რუ ლი თა ნას-
წო რო ბის მე ქა ნიზ მის ინ სტი ტუ ცი ო ნა ლი ზა ცი ის შე სა ხებ 
ცვლი ლე ბებს გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის ეროვ ნულ სა მოქ-
მე დო გეგ მა სა და ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის შე სა-
ხებ სა ქარ თვე ლოს ორ გა ნულ კა ნონ ში.
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გენ დე რუ ლი სა კონ სულ ტა ციო საბ ჭო - ეს არის გა ერ თი ა ნე-

ბუ ლი რე სურ სე ბი,ახა ლი ცოდ ნა და უნა რე ბი,თა ნამ შრომ ლო ბა 
სა ხელ მწი ფო სა და სა ზო გა დო ე ბას შო რის, ურ თი ერ თპა სუ ხის-
მგებ ლო ბა გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის მი საღ წე ვად.

გენ დე რუ ლი სა კონ სულ ტა ციო საბ ჭო - არის ად გი ლობ რი ვი 
დო ნის ახა ლი ინ სტი ტუ ციუ რი მე ქა ნიზ მი,ახა ლი მო დე ლი ქარ-
თულ კონ ტექ სტში.

საკონტაქტოინფორმაცია:

კულ ტუ რულ -ჰუ მა ნი ტა რუ ლი ფონ დი„სო ხუ მი“
ქუ თა ი სი,მგა ლობ ლიშ ვი ლის№6
ტელ:27-29-02
womansukhumi@gmail.com
www.fsokhumi.ge   
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საკრებულოსთანარსებული

გენდერული

საკონსულტაციოსაბჭოს(გსს)

დებულება

1.ზოგადიდებულებები

1.1.მოცემულიდებულებაგანსაზღვრავსგენდერულისაკონ
სულტაციოსაბჭოს(შემდეგშიგსს)კომპეტენციას,საქმიანობასა
დასაკრებულოსთანურთიერთქმედებისწესს,ასევე,გსსშემად
გენლობაში ექსპერტთა, არასამთავრობოორგანიზაციების წარ
მომადგენელთადააქტივისტთაჩართვისპირობებს.

1.2.გსსდაფუძნებულიაგენდერულიპოლიტიკისსფეროში
არსებული ვითარების გარშემო ადგილობრივი ხელისუფლე
ბისადასაზოგადოებისინფორმირებისთვისდამოქმედებათა
შეთანხმებისთვის საზოგადოებაში გენდერული თანასწორო
ბისდანერგვასთანდაკავშირებულსაკითხთაგადასაწყვეტად.

1.3.გსსსშექმნისმთავარმიზანსწარმოადგენსადგილობრი
ვითვითმმართველობისორგანოებისადასამოქალაქოსაზოგა
დოების (მათშორის არასამთავრობოორგანიზაციების) წარმო
მადგენელთასაქმიანობისკოორდინაციასაზოგადოებისყველა
სფეროშიქალთადამამაკაცთათანასწორუფლებიანობისპოლი
ტიკის განხორციელებაში; გენდერული საკითხების განხილვა
და რეკომენდაციების შემუშავება; ქალთა მონაწილეობის გაზ
რდამუნიციპალურდონეზეგადაწყვეტილებებისმიღებაში.

1.4. გსს თავის საქმიანობაში ხელმძღვანელობს საქართვე
ლოს კონსტიტუციით, კანონებითადა სხვა ნორმატიული აქ
ტებით, მათ შორის გენდერული თანასწორობის უზრუნველ
ყოფის სფეროში არსებული საერთაშორისოსამართლებრივი
დოკუმენტებით,აგრეთვემოცემულიდებულებით.

1.5.გსსსშემადგენლობაშიშედიანადგილობრივისაკრებუ
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ლოსადასამოქალაქოსაზოგადოების (მათშორისარასამთავ
რობო ორგანიზაციების) წარმომადგენლები, ექსპერტები გენ
დერულსაკითხებში.

1.6.გსსსთავმჯდომარედათავმჯდომარისმოადგილეაირ
ჩევაადგილობრივისაკრებულოსწევრთაგან.ასისტენტმდივ
ნადპროექტისგანხორციელებისპერიოდშიფონდი„სოხუმი“
ნიშნავს თავის წარმომადგენელს. გსსს შემადგენლობაში შე
დისადგილობრივითვითმმართველობის5დასამოქალაქოსა
ზოგადოების10წარმომადგენელი.

1.7. წინადადება გსსს შემადგენლობის შეცვლის თაობაზე
საკრებულოშიგანსახილველადშეიტანებასაკადროცვლილე
ბებთან დაკავშირებით, აუცილებლობის შემთხვევაში. ასევე,
გსსსსხდომაზეშესაბამისიგადაწყვეტილებისმიღებისას.

2.გსს-სძირითადიამოცანებიდაპრინციპები

2.1.გსსსსაქმიანობაეფუძნებაგენდერულითანასწორობის
პრინციპებსადაადამიანისუფლებებისდაცვას.გსსსმოღვაწე
ობაგანხორციელდებაქალთამიმართგაეროსსამიპროგრამუ
ლი მიდგომის შესაბამისად, რომლებიცდამყარებულია „ჰარ
მონიულობის“,„კომპლექსურობის“დაადამიანთაუფლებების
დაცვისპრინციპებზე.

„ჰარმონიულობის“ პრინციპის დაცვა გვთავაზობს ურთი
ერთკავშირსსაერთაშორისოვალდებულებებსადაგენდერულ
პრიორიტეტებს შორის, რაც განისაზღვრება გენდერული თა
ნასწორობისმიღწევითეროვნულდაადგილობრივდონეზე.

კომპლექსურიმიდგომაწარმოადგენსპროექტისგანმავლო
ბაშილოგიკურითანმიმდევრობისუზრუნველყოფასდაშესა
ბამისობასე.წ.„ცვლილებათაჯაჭვთან“.ესნიშნავსიმას,რომ
გენდერულითანასწორობის უზრუნველყოფის ამოცანა უნდა
გახდესპრიორიტეტული,წინაპლანზეწამოწეულიყველასტა
დიაზე:დაწყებულიპრიორიტეტებისგანსაზღვრიდან,ანალი
ზისთუეროვნულიდაადგილობრივისტრატეგიების/პროგრა
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მებისფარგლებში ადვოკატირებისდაშესაბამისიდაფინანსე
ბისშესაძლებლობებისმოძიებითდამთავრებული.

2.2.გენდერულითანასწორობისსფეროშიპოლიტიკისფორ
მირებისადარეალიზებისთვისრეკომენდაციებისადაწინადა
დებებისშემუშავებადაქალთაროლისადახარისხისამაღლება
ადგილობრივ დონეზე გადაწყვეტილების მიღების პროცესში
ჩართვისთვის.

2.3. სამთავრობო და არასამთავრობო სექტორების ძალის
ხმევისკოორდინაციისგაძლიერებაქალთასოციალურეკონო
მიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებისკენ მიმართული კონ
კრეტული პროგრამების განხორციელებისთვის; ძალადობის
ყველაფორმისპრევენციადასაზოგადოებაშიგენდერულითა
ნასწორობისდანერგვა.

2.4.ადგილობრივდონეზებიუჯეტისადასოციალურიპროგ
რამებისდაგეგმვასადაშემუშავებაშისამოქალაქოსაზოგადოე
ბისმონაწილეობისუზრუნველყოფამოსახლეობისსხვადასხვა
ჯგუფისგენდერულისაჭიროებებისგათვალისწინებით.

2.5.დებულებასთანდასხვადასხვაჯგუფის(მათშორისად
გილობრივი საზოგადოების ქალების) საჭიროებებთან დაკავ
შირებულიინფორმაციისშეგროვების,ანალიზისადაგავრცე
ლებისმექანიზმისხელშეწყობა.

2.6. ხელშეწყობა მონაცემთა ბაზის შექმნაში  გენდერულ
საკითხებთან დაკავშირებული ინფორმაციის (წინადადებები,
რეკომენდაციები,პროგრამები,ღონისძიებები)გაცვლა  ადგი
ლობრივიხელისუფლებისორგანოებს,ქალთაარასამთავრობო
ორგანიზაციებს, სამეცნიერო ორგანიზაციებს, მასობრივი ინ
ფორმაციის საშუალებებსშორისდა ყველადაინტერესებული
მხარისთვისაუცილებელიინფორმაციისხელმისაწვდომობა.

2.7.ადგილობრივტელევიზიაშიისეთიპროგრამებისხელ
შეწყობა,რომლებიცასახავენგენდერულითანასწორობისსაკი
თხებს და მიმართული იქნება გენდერული პატრიარქალური
სტერეოტიპებისშეცვლისკენ.
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2.8. გენდერულიაღზრდისსაკითხებისშესწავლადაწინა

დადებებისადარეკომენდაციებისმომზადებამათიგანხორცი
ელებისთვისგანათლებისსფეროში.

3.გსს-სუფლებამოსილება

გსსს მასზე დაკისრებული ამოცანების განხორციელების
თვისაქვსუფლება:

3.1.მონაწილეობამიიღოსადგილობრივდონეზემამაკაცთა
და ქალთათანასწორობის პოლიტიკისკენ მიმართული პროგ
რამებისშემუშავებასადარეალიზებაში.

3.2.საკუთარიუფლებამოსილებისფარგლებში,განახორცი
ელოსქალთამდგომარეობისგაუმჯობესებისადაგენდერული
თანასწორობის მისაღწევად ადგილობრივი ხელისუფლების
ღონისძიებებისდაპროგრამებისმონიტორინგი.

3.3.განიხილოსდაშეიმუშაოსწინადადებებიმამაკაცთადა
ქალთათანასწორუფლებიანობის პრინციპებისდარღვევასთან
დაკავშირებულიპრობლემებისმოსაგვარებლად.

3.4.ხელიშეუწყოსადგილობრივიბიუჯეტის,სტატისტიკუ
რიდასხვაკვლევებისმონიტორინგისჩატარებასქალთამდგო
მარეობის,მათისაჭიროებების,საოჯახოპოლიტიკისსფეროში
დაგაავრცელოსინფორმაციაშედეგებისშესახებ.

3.5.ხელიშეუწყოსსაზოგადოებისწარმომადგენლებისმო
ნაწილეობით საინფორმაციო შეხვედრების, მრგვალი მაგიდე
ბის, კონფერენციის ჩატარებას ადგილობრივ დონეზე გენდე
რულიპოლიტიკისგანხორციელებისსაკითხებზე.

3.6. თავის სხდომებზე მოისმინოს ადგილობრივი ხელი
სუფლებისადასამოქალაქოსაზოგადოებისწარმომადგენელთა
ანგარიშებიდაცნობები გენდერულითანასწორობისუზრუნ
ველსაყოფადმიღებულზომებთანდაკავშირებით.

3.7. მოიზიდოსხელისუფლებისადა არასამთავრობოორ
განიზაციების და მასობრივი ინფორმაციის საშუალებების



123
წარმომადგენლები,გენდერულსაკითხებზემომუშავესპეცი
ალისტებიგსსსკომპეტენციაშიარსებულისაკითხებისშე
სასწავლად.

3.8.მოითხოვოსადგილობრივიხელისუფლებისადასაზო
გადოებრივი ორგანიზაციების წარმომადგენლებისგან გსსს
საქმიანობისთვისაუცილებელიინფორმაცია.

3.9. შექმნას სამუშაო ჯგუფები გსსდან და შესაბამისი სა
კითხებისმომზადებისადაგანხილვისთვისმოიზიდოსმოხა
ლისეებიხელისუფლების,პოლიტიკურიპარტიებისადაარა
სამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები, საზოგადო
მოღვაწეები.

4.გსს-სმუშაობისწესი

4.1.გსსმუშაობასწარმართავსყოველწლიურადდამტკიცე
ბულიგეგმით.

4.2.გსსსსხდომებიიმართებააუცილებლობისშემთხვევა
ში,თვეშიერთხელმაინცდამისიგადაწყვეტილებებიძალაშია,
თუ სხდომას ესწრება გსსს შემადგენლობის ნახევარზე მეტი
წევრი.

4.3. საბჭოს სხდომას ატარებს გსსსთავმჯდომარე ან მისი
მოადგილედაამზადებსგსსსასისტენტმდივანი.

4.4.გსსსგადაწყვეტილებამიიღებაუბრალოუმრავლესობით,
ღიახმისმიცემისწესითდაფორმდებაოქმით,რომელსაცხელს
აწერენგსსსთავმჯდომარეანმოადგილედაასისტენტმდივანი.

4.5.გსსსგადაწყვეტილებებიატარებსსარეკომენდაციოხა
სიათს,განხილვისთვისგადაეცემა ადგილობრივი ხელისუფ
ლებისწარმომადგენლებს.

4.6.გსსსსაქმიანობისსაორგანიზაციოტექნიკურდასაინ
ფორმაციოუზრუნველყოფასფონდ„სოხუმთან“ერთადახორ
ციელებსსაკრებულო.

4.7.საბჭოსთავმჯდომარედასაბჭოსწევრებიმუშაობენსა
ზოგადოებრივსაწყისებზე.



124
5.გსს-სთავმჯდომარისუფლებამოსილება

5.1. განსაზღვრავს გსსს საქმიანობის ძირითად მიმართუ
ლებებს საბჭოს წევრების მიერ მიღებული რეკომენდაციების
მიხედვით.

5.2.ანაწილებსმოვალეობებსსაბჭოსწევრებსშორის;
5.3.ამტკიცებსგსსსმუშაობისწლიურდამიმდინარეგეგ

მას;
5.4.ატარებსგსსსსხდომასდამტკიცებულიგეგმისმიხედ

ვით;
5.5. წინადადება განსახილველად შეაქვს ადგილობრივ

თვითმმართველობაში გსსს პერსონალური შემადგენლობის
მიხედვით.

5.6.წარმოადგენსგსსსსახელისუფლებოორგანოებთანდა
საერთაშორისოსაზოგადოებრივ ორგანიზაციებთან  გსსს
კომპეტენციისსაკითხებთანდაკავშირებით.

5.7.ხელსაწერსგსსსსხდომათაოქმებს.
5.8.გსსსთავმჯდომარისარყოფნისშემთხვევაშიმისფუნ

ქციას ასრულებსთავმჯდომარის მოადგილე (მოცემულიდე
ბულებისთანახმად).

6.მდივან-ასისტენტისუფლებამოსილება

6.1.უზრუნველყოფსგსსსმუშაობისწლიურგეგმასდამისი
სხდომებისდღისწესრიგს.

6.2. ორგანიზებას უკეთებს და უზრუნველყოფს საბჭოს
სხდომებისმასალებსდამუშაობას.

6.3.ახდენსსაბჭოსწევრებისინფორმირებასგსსსსხდომე
ბისადგილის,დროისადადღისწესრიგისშესახებ.

6.4.მიჰყავსსაბჭოსსხდომებისოქმები.
6.5.უზრუნველყოფსსაბჭოსმიერმიღებულგადაწყვეტილე

ბათაშესრულებისკონტროლს,ინფორმაციასწარუდგენსგსსს
თავმჯდომარესდაფონდი„სოხუმის“ხელმძღვანელობას.
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თანამშრომლობისმემორანდუმი

ქ.ოზურგეთისსაკრებულოს,მერიასადა

კულტურულ-ჰუმანიტარულ

ფონდ„სოხუმს“შორის

ოზურგეთის საკრებულო –თავმჯდომარის, გელა კობალაძის
სახით,ქ.ოზურგეთისმერიამერისბეგლარსიორიძისსახით
(მოქმედი კანონმდებლობის საფუძველზე)და ქალთა არასამ
თავრობოორგანიზაციაკულტურულჰუმანიტარულიფონდი
„სოხუმი“მისითავმჯდომარისალლაგამახარიასსახით(ორ
განიზაციის წესდების საფუძველზე)  შემდგომში მოხსენიე
ბულნი,როგორცმხარეები

აღიარებენრასახელმწიფოსადაარასამთავრობოორგანიზა
ციებს შორის თანამშრომლობისა და ინფორმაციის გაცვლის
უდიდეს მნიშვნელობას ქვეყანაში დემოკრატიული საზოგა
დოებისმშენებლობის, გენდერულითანასწორობისდამკვიდ
რებისპროცესში,
ხაზსუსვამენრაქალთაშესაბამისროლსგადაწყვეტილების
მიღებისპროცესსადასამოქალაქოინიციატივებისმხარდაჭე
რისსაქმეში,
გააჩნიათრაერთიანიპოზიციასახელმწიფოებრივიპრიორი
ტეტებისგანსაზღვრაში,რომელიცმოიაზრებსსხვადასხვასო
ციალურიინსტიტუტისჩართვასგენდერულითანასწორობისა
და ოჯახში ძალადობის აღმოფხვრის კანონების სახელმწიფო
სამოქმედოგეგმებისშესრულებაში,
აქვთრასურვილი,ხელიშეუწყონსაზოგადოებრივორგანიზა
ციებსადახელისუფლების სხვადასხვა შტოსშორის საინფორ
მაციო და საქმიან ურთიერთობებს გაეროს უმაღლესი საბჭოს
რეზოლუცია 1325ის ნაციონალური სამოქმედო გეგმის, გენ
დერულითანასწორობისადაოჯახშიძალადობისაღკვეთისკა
ნონების სამოქმედო გეგმების შესრულებისდა სხვა საქმეებში,
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გამოხატავენრადაინტერესებასოჯახშიძალადობისმსხვერ
პლთაშესაბამისისოციალურიდაცვისადაოჯახშიძალადობის
პრევენციისსაკითხებით,

აცნობიერებენსაკუთარპასუხისმგებლობასდასაერთო 
საინფორმაციოსივრცისაუცილებლობასგენდერული 

თანასწორობისადაქალთაუფლებებისდაცვისმხარდასაჭერად,
შეთანხმდნენწინამდებარემემორანდუმზე

შეთანხმებისმიზანი
მუხლი1.

1.1. არასამთავრობოსექტორისადაადგილობრივიხელისუფ
ლების ორგანოების ურთიერთქმედების ეფექტურობის ამაღ
ლებასამოქალაქოსაზოგადოებაშიდემოკრატიულიპრინციპე
ბისგანვითარებისადაგენდერულისამართლიანობისხელშე
საწყობად;
1.2. საზოგადოებისათვის, მათშორისიგპთათვის, ეროვნული
უმცირესობებისათვისსახელმწიფომომსახურებისდონისამაღ
ლებაცხოვრებისხარისხისთანამედროვესტანდარტებისმისაღ
წევადდაადამიანთაუფლებებისდაცვისუზრუნველსაყოფად;
1.3. ინსტიტუციურიდაორგანიზაციულიმხარდაჭერისბაზის
განმტკიცებაარასამთავრობოორგანიზაციებისსეგმენტისგან
ვითარებისათვის;
1.4. ქალთა მონაწილეობის გაზრდა ოზურგეთის ადგილობ
რივ თვითმმართველობაში და გადაწყვეტილების მიღების
პროცესშიგენდერულისაკონსულტაციოსაბჭოს(გსს),ინსტი
ტუციურიმექანიზმისშექმნითადამათიპოტენციალისგაძ
ლიერებით,პროექტის„გენდერულისაბჭოებიახალიინსტი
ტუციურიმოდელიგენდერულიცვლილებებისათვისრეგიო
ნებში“ფარგლებში (პროექტიხორციელდება „გაეროს ქალთა
ორგანიზაცია – გენდერული თანასწორობის ფონდის“ მხარ
დაჭერით)
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მუხლი2.

წინამდებარე მემორანდუმი განსაზღვრავს ჩარჩო პირობებს,
რომლის მიხედვითაც მხარეებმა უნდა იხელმძღვანელონ ერ
თობლივიპროექტებისორგანიზებისასურთიერთთანამშრომ
ლობის რეალიზებისათვის; ქალთა სოციალურეკონომიკური
მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობისათვის; იგპთა,
ეროვნული უმცირესობების სრულფასოვანი ინტეგრაციისათ
ვის ადგილობრივ საზოგადოებაში; სოციალურიინსტიტუტე
ბისთანამშრომლობისინოვაციურისაქმიანობისათვისდემოკ
რატიული პრინციპების მხარდასაჭერად და გენდერული სა
მართლიანობისმისაღწევად.

ერთობლივისაქმიანობის
ძირითადიმიმართულებები

მუხლი3.
შეთანხმებისმხარეებიგამოთქვამენდაინტერესებას,

ითანამშრომლონშემდეგიმიმართულებით:

3.1. პარტნიორობის გაუმჯობესება ინოვაციური პროექტების
რეალიზაციისათვისსამოქალაქომონაწილეობისსფეროშიგენ
დერული საკონსულტაციო საბჭოების ორგანიზებით (განსა
კუთრებითქალთაჯგუფებისადაიგპსაზოგადოებისათვის);
3.2. გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ქალთა ჩართულო
ბისხარისხისადაროლისგაზრდა;
3.3. გამოცდილებისგაცვლისსისტემისშემდგომიგანვითარე
ბასახელმწიფოორგანოებსადაარასამთავრობოსექტორსშო
რის;
3.4. არასამთავრობო ორგანიზაციების მონაწილეობის ხელშე
წყობა ადგილობრივ დონეზე პრიორიტეტული სოციალური
პროგრამებისადაპროექტებისგანსაზღვრაში;
3.5. საერთოსაინფორმაციოსივრცისორგანიზება,ინფორმაცი
ისგაცვლისსისტემისგაუმჯობესება;
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3.6. ადგილობრივსაზოგადოებაშიქალთასხვადასხვაჯგუფის
მდგომარეობის ირგვლივ შესაბამისი კვლევების ჩატარებადა
შედეგებისანალიზი;
3.7. კონკრეტული მიზანმიმართული ინიციატივებისა და სა
ზოგადოებრივიკამპანიებისჩატარებაქალთამხარდასაჭერად;
3.8. სამთავრობოდაარასამთავრობოსექტორებშიდასაქმებუ
ლიპერსონალისინსტიტუციურიგანვითარებისხელშემწყობი
სასწავლო ტრენინგების, სტაჟირების სისტემის ერთობლივი
ორგანიზაციადაგანხორციელება;
3.9. თანამშრომლობა ადვოკატირებისა და ლობირების სა
კითხებში და აქტიური საზოგადოებრივი კამპანიების ჩა
ტარებაში, ასევე ერთობლივი მონაწილეობა ტელერადიო 
გადაცემებში;
3.10.წინადადებების,მოთხოვნების,ერთობლივიპროექტებისა
დასხვამონაცემთაერთობლივიბაზისშექმნა;
3.11. სპეციალისტების მომზადების ერთობლივი ფორმებისა
დამეთოდებისდანერგვაოჯახშიძალადობისმსხვერპლთათ
ვის სოციალური სერვისების მიწოდების ხელშესაწყობად; 
ეფექტურიგენდერულიპოლიტიკისსაერთაშორისოგამოცდი
ლების გაზიარებისათვის გაცვლითპროგრამებში საბჭოს წევ
რებისმონაწილეობისუზრუნველყოფა;
3.12. იგპ ქალბატონთა ფსიქოსოციალური და ეკონომიკური
მდგომარეობისგაუმჯობესებისხელშეწყობა;
3.13.ერთობლივიმონაწილეობაახალგაზრდულიპროექტების
ორგანიზებასადარეალიზაციაში;
3.14.მომავალღონისძიებებზეინფორმაციისორმხრივიგაცვლა
(კონფერენციები, მრგვალიმაგიდები, საინფორმაციოშეხვედ
რებისამოქალაქოსაზოგადოებასთან);
3.15.პროფესიულიგადამზადებისპროგრამებისორგანიზება;
3.16.ერთობლივღონისძიებებზეინფორმაციისმომზადებადა
გავრცელება.
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მხარეთაპასუხისმგებლობები

მუხლი4.
4.1თავისმხრივ,ფონდი„სოხუმი“უზრუნველყოფს

პროექტისსაერთომიზნებისადაინტეგრაციისკომ-
პონენტებისმიღწევასშემდეგიაქტივობებით:

განათლებატრენინგები,ვორკშოპები,საინფორმაციოშეხვედ
რები, მასტერკლასები, მეთოდურისახელმძღვანელოებისგა
მოცემა.
კვლევაგამოკითხვა,ჩაღრმავებულიინტერვიუ,ფოკუსჯგუ
ფები,ანალიზი.
ინფორმირება  პერიოდული გამოცემები, სატელევიზიო და
რადიოგადაცემები, სოციალური ქსელები, ვებგვერდი, ბიუ
ლეტენის,ბუკლეტების,მეთოდურისახელმძღვანელოსგამოშ
ვება.
ადვოკატირებასაინფორმაციოშეხვედრები,მრგვალიმაგიდე
ბი, საზოგადოებრივიდებატები,ღია წერილები, მიმართვები,
საკანონმდებლოინიციატივები,სამოქალაქოფორუმები.
კონსულტაციაიურიდიულიდაფსიქოლოგიურიკონსულტა
ციები.
მონიტორინგიდა ანალიზი – პროგრამების, ბიუჯეტის მონი
ტორინგიდაანალიზიგენდერულითანასწორობისპრინციპე
ბისგათვალისწინებით.

4.2. მეორე მხრივ, ქ. ოზურგეთის საკრებულო და
მერია თანამშრომლობენ ფონდ ,,სოხუმთან“, ხელს
უწყობენ ზემოთ აღნიშნული აქტივობების განხორ-
ციელებას.

ასევეიღებენვალდებულებებსშემდეგზე:

ოზურგეთისგენდერულისაკონსულტაციოსაბჭოსფორმირე
ბაშიმონაწილეობადამისიმუშაობისხელშეწყობა;
გენდერულად ორიენტირებული ბიუჯეტის მეთოდოლოგიის
დანერგვა;
მონაწილეობისმიღებაფონდი„სოხუმის“მიერგანხორციელე
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ბულ ღონისძიებებში გენდერული საბჭოების განვითარებისა
დაგაძლიერებისმიზნით;
ფონდი „სოხუმის“ მიერ შემუშავებული ინიციატივების გან
ხილვადაშესაძლებლობებისფარგლებშიმათიმხარდაჭერა;
საკონსულტაციოსაბჭოსადაფონდი„სოხუმის“ჩართვაადგი
ლობრივითვითმმართველობის მიერ განხორციელებულღო
ნისძიებებში(საინფორმაციოშეხვედრები,საკრებულოსსხდო
მებიდაა.შ.);
ოჯახშიძალადობისმსხვერპლთათვისსათანადოინფორმაცი
ისმიწოდებადადახმარებისგაწევა;
ქალთასოციალურიდაეკონომიკურიმდგომარეობისგაუმჯო
ბესების ხელშეწყობისათვის, მათი შესაძლებლობების გაფარ
თოებისათვისშემუშავებულიპროექტებისმხარდაჭერა.

ერთობლივისაქმიანობისგამჭვირვალობადა
ანგარიშვალდებულება
მუხლი5.

კონკრეტული პროექტების რეალიზაციის საორგანიზაციო სა
კითხები განხილული და შეთანხმებული იქნება ცალკეული
ორმხრივიოქმებისფარგლებში.
 

მემორანდუმისპროცედურები
მუხლი6.

6.1.შეთანხმების მხარეები ნიშნავენ პასუხისმგებელ პირებს
ორმხრივითანამშრომლობისსაკითხებისკოორდინაციისადა
ორმხრივისამუშაოგეგმისმომზადებისათვის;
6.2.წინამდებარემემორანდუმშიცვლილებებისდადამატებე
ბისშეტანაშესაძლებელიამხარეებისშეთანხმებისსაფუძველ
ზე;
6.3.წინამდებარემემორანდუმიძალაშიშევამისიხელმოწერის
მომენტიდან 3 წლის ვადითდა ავტომატურად გაგრძელდება
მომდევნოწლებში,თუკი ერთერთიმხარეშესაბამისი ვადის
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დასრულებამდე ერთითვით ადრე მეორე მხარეს არ შეატყო
ბინებსთავის გადაწყვეტილებას წინამდებარე მემორანდუმის
მოქმედებისშეწყვეტისშესახებ;
6.4.წინამდებარე შეთანხმების პირობების რომელიმე მხარის
მიერდარღვევის შემთხვევაში, ან პროექტის განხორციელება
შიარსებითიცვლილებებისას,შეთანხმებისნებისმიერიმხარე
უფლებამოსილია,შეწყვიტოსერთობლივინიციატივაშიმონა
წილეობადაგავიდესშეთანხმებიდან,ერთითვითადრეწერი
ლობითიშეტყობინებისსაფუძველზე;
6.5.წინამდებარე მემორანდუმი შედგენილია ქართულ ენა
ზეორეგზემპლარადდადადასტურებულიახელმოწერებით.
ორივეეგზემპლარსგააჩნიათანაბარიიურიდიულიძალა.

კულტურულჰუმანიტარული
ფონდი„სოხუმის“
თავმჯდომარე

–––––––––––ალლაგამახარია

–––––––––––2014წელი

ქ. ოზურგეთის 
საკრებულოს 
თავმჯდომარე

––––––––––– გელა კობალაძე

––––––––––– 2014 წელი

ოზურგეთის მერი

––––––––––– ბეგლარ სიორიძე

––––––––––– 2014 წელი
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სენაკისმუნიციპალიტეტის

სამოქალაქოჯგუფებისგენდერულ
საჭიროებათაკვლევაადგილობრივ
ბიუჯეტშიინტეგრირებისათვის

კვლევაჩატარდაქალთაარასამთავრობოორგანი-
ზაცია ფონდი „სოხუმის“ დაკვეთით  პროექტის „გენ-
დერული საკონსულტაციო საბჭოები - ქალთა როლის
ამაღლება რეგიონებში სოციალური ცვლილებების-
თვის“ფარგლებში

გაეროს ქალთა ორგანიზაციის გენდერული თანას-
წორობის ფონდის UNWOMEN ფინანსური მხარდაჭე-
რით

2016წელი,მაისი

1.რეზიუმე
სენაკის მუნიციპალიტეტში ჩატარებული კვლევა მიზნად

ისახავდა ადგილობრივი სოციალური ჯგუფების საჭიროებე
ბის გამოვლენას, რათა სამომავლოდ განხორციელდეს  მათი
ადგილობრივ ბიუჯეტში ინტეგრირება. კვლევის ინტერესს
წარმოადგენდნენ ახალგაზრდები, ქალები, სოციალურადდა
უცველები,მცირებიზნესითდაკავებულიქალები,დევნილები,
შშმპირები.თვისებრივიდარაოდენობრივიინფორმაციისმო
პოვებისშედეგადცხადიგახდა,რომსენაკშიიგრძნობაძვრები
მოსახლეობის სხვადასხვა გენდერულიჯგუფის ინტერესების
დაკმაყოფილებისადაახალისაბიუჯეტოპროგრამებისდანერ
გვისათვის.

მიუხედავადიმისა,რომინფორმაციაბიუჯეტისშესახებსა
ჯაროა, საზოგადოებასთან კომუნიკაციის ხარისხი საჭიროებს
გაუმჯობესებას,რადგანჯერკიდევარარისდანერგილიბიუ
ჯეტისდაგეგმვის,განხორციელებისდაანგარიშგებისპროცეს
შიმოსახლეობისსხვადასხვა,განსაკუთრებითყველაზემოწყ
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ვლადიჯგუფებისმონაწილეობისპრაქტიკა,თუმცაამისსა
შუალებასიძლევასოფლისკრებები.

რესპონდენტებს მიაჩნიათ, რომ მუნიციპალიტეტის მიერ
პრიორიტეტების შესაბამისადოპტიმალურადაა გათვალისწი
ნებულიპროგრამები,რომლებიც ინფრასტრუქტურული, ეკო
ნომიკური, განათლების, სოციალური დაცვის, ჯანმრთელობის 
დაცვის და სხვა სფეროებისგანვითარების ტენდენციებისშესა
ბამისადაადაგეგმილი. 

მათი აზრით, მოსახლეობის სიღარიბის და კონკრეტული 
სოციალური ჯგუფების საერთო ეკონომიკური და სოციალური 
მდგომარეობისგაუმჯობესებასყველაზემეტადუწყობსხელს
ინფრასტრუქტურული,სოციალური და ჯანმრთელობის დაც
ვისსფეროშიდაგეგმილიპროგრამები.

დასახელდა ადგილობრივი პროგრამები, რომელთაც,
კვლევაშიჩართულთააზრით,აქვთგამოკვეთილიეფექტი:მა
გალითად,ინფრასტრუქტურულპროექტებშისოციალურად
დაუცველთათვის საცხოვრებელისახლებისრეაბილიტაციის
პროგრამა; ჯანდაცვის პროგრამებში მაღალი შეფასება მიეცა
სკოლამდელთაგამოკვლევებსჰელმინთებზე;ჯანმრთელობა
გაუარესებული მოქალაქეებისთვის  მაღალტექნოლოგიური
ინსტრუმენტული გამოკვლევების დაფინანსებას; ცეჰეპატი
ტით დაავადებულთათვის  თანადაფინანსების პროგრამას
დაა.შ.

კვლევამ ცხადი გახადა, რომ სენაკის მუნიციპალიტეტში
ყველამოწყვლადიჯგუფისსაჭიროებაარარისსრულადდაკ
მაყოფილებული, ვინაიდან მათი სოციალური მდგომარეობის
და დახმარების პოლიტიკა ყოველთვის ღონისძიებათა უფრო 
ფართო ქსელის ნაწილია, რაც გულისხმობს მდგრადი დასაქ
მების, საცხოვრებელი პირობების, ჯანდაცვისა და განათლების 
ხელმისაწვდომობას, რომელთა მიზანია სიღარიბის ზრდის და 
მოწყვლადობის რისკის შემცირება. განსაკუთრებით მწვავედ
იკვეთება შშმ პირების საჭიროებები, როგორც მათთვის შესა
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ბამისი ინფრასტრუქტურის, ასევე მათი სოციალურიდაცვის,
შრომისღირსეულიპირობებისშექმნისკუთხით.

მწვავედდგასახალგაზრდებისხელშეწყობისპროგრამების
აუცილებლობა, წარჩინებული ახალგაზრდების წახალისების,
სტაჟირების პროგრამებით, თუნდაც ზოგადი ეკონომიკური
ფონის გაუმჯობესებით, ინვესტიციების მოზიდვით, სამუშაო
ადგილების შექმნით, რათა მათი გადინების პროცესი შეჩერ
დეს.

კვლევამ თვალსაჩინო გახადა ქალების საჭიროებები,  რაც
უკავშირდებასოციალურიინფრასტრუქტურისმოწესრიგებას,
მათთვის მცირე ბიზნესის, შინამეურნეობის საწარმოებლად
ადგილობრივი პროგრამების შექმნას. გამოიკვეთა სკოლამდე
ლიაღზრდისპედაგოგებისადატექნიკურიპერსონალისთვის
ხელფასებისმომატებისდამათისოციალურიდაცვისგაუმჯო
ბესების საჭიროება. მწვავედდგას დევნილი ქალების სოცია
ლურეკონომიკურიინტეგრაციისსაკითხი.

კვლევამ აჩვენა, რომ სენაკის მუნიციპალიტეტში თანდა
თან მკვიდრდება გენდერული მიდგომების აუცილებლობა
და როგორც საზოგადოებას, ასევე თვითმმართველობის წარ
მომადგენლებს ესმით გენდერული განათლების, ბიუჯეტში
გენდერული ხედვის გათვალისწინების აუცილებლობა. ამას
ცხადყოფს საკითხები,რომელიც სენაკის გენდერული საბჭოს
ინიციატივით გათვალისწინებული იქნა ბიუჯეტში, მაგალი
თად  ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დახმარება. საგანმა
ნათლებლომუშაობასოფლებში.

მიღებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით გამოიკვეთა სა
მომავლოდ სოციალური პროგრამების საჭიროება, რომელიც
ითვალისწინებს დღის ცენტრების შექმნას, მოხუცებისთვის,
მარტოხელა დედებისთვის და ბავშვებისთვის ფსიქოლოგიუ
რი კონსულტირების, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე 
პირების სარეაბილიტაციო და დამხმარე მოწყობილობების მი
წოდებას და ზოგადადსიღარიბის ზრდის და მოწყვლადობის 
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რისკის შემცირებას,გენდერულიჯგუფებისსაჭიროებისდაკ
მაყოფილებას კომპლექსური აქტივობებით, რათა მუნიციპა
ლიტეტისსინამდვილეშისაგრძნობლადგაუმჯობესდესმათი
მდგომარეობა.

2.ძირითადინაწილი
სენაკის მუნიციპალიტეტში „ადგილობრივი სოციალური

ჯგუფების საჭიროებათა კვლევა“ ჩატარდაფონდი „სოხუმის“
დაკვეთითდაკვლევაში,ძირითადად,ჩართულნიიყვნენსენა
კისგენდერულისაკონსულტაციოსაბჭოსწევრები.

კვლევაგანხორციელდარაოდენობრივიდათვისებრივიინ
ფორმაციის მოპოვებით, გამოკითხვის, ფოკუსჯგუფებისადა
ჩაღრმავებულიინტერვიუსმეთოდით.

მთლიანობაშიკვლევაშიმონაწილეობამიიღო238მარეს
პონდენტმა(გამოკითხვა200რესპონდენტი,ფოკუსჯგუფე
ბი34რესპონდენტი,ჩაღრმავებულიინტერვიუ4რესპონ
დენტი).

რაოდენობრივიკვლევა
სენაკის მუნიციპალიტეტში ჩატარებულ რაოდენობრივ

კვლევაშიმონაწილეობდა200რესპონდენტი.მათშორის88%
ქალი,12%მამაკაცი.პირისპირგამოკითხვისმეთოდითგამო
იკითხა შემდეგი სოციალური ჯგუფები: ახალგაზრდები, სო
ციალურადდაუცველები,მცირებიზნესშიჩართულიქალები,
დევნილები.გამოკითხვაჩატარდაქალაქსენაკშიდასოფლების
თეკლათის,ბათარიას,მენჯისმოსახლეობასთან.

გამოკითხულთაასაკიიყო16დან30წლამდე32%,30დან
50მდე43%,50სზევით26%.მათი68%ცხოვრობსქალაქში,
32%  სოფელში.  ქალაქში მცხოვრებ გამოკითხულთა 100%ს
წამოადგენდნენახალგაზრდები(კვლევისმონაწილეახალგაზ
რდების64%).

გამოკითხულთა 17% არის არასრული საშუალო განათ
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ლებით, 32%  საშუალოპროფესიული, 13%  დაუმთავრებე
ლიუმაღლესი,40%უმაღლესიგანათლებით.ყველაზემეტი
უმაღლესი განათლებით გამოკითხული იყო მცირე ბიზნესის
ჯგუფში(32%).

კითხვას, გაქვთთუარასტაბილურიშემოსავალიდადე
ბითადუპასუხაგამოკითხულთა44%მა.უარყოფითად56%
მა.გამოკითხულებისოჯახისსაშუალოთვიურიშემოსავალი
200ლარამდეჰქონდა40%ს,600ლარამდე42%ს,600ლარს
ზევით  19%ს. მათშორის 200ლარამდე შემოსავალი აღნიშ
ნასოციალურადდაუცველების62%მა.მცირებიზნესისჯგუ
ფის84%სჰქონდაშემოსავალი600ლარამდე.600ლარსზევით
მიუთითა ახალგაზრდების 52%მა, 16%  მცირე ბიზნესი, 6%
დევნილები,0%სოციალურადდაუცველები.

კითხვაზე, გაქვთ თუ არა სათანადო  ინფორმაცია ადგი
ლობრივიბიუჯეტისპროგრამებისშესახებ,პასუხი„მაქვს
სრულიინფორმაცია“ჰქონდაგამოკითხულთა13%ს.ყველაზე
ნაკლებადინფორმირებულიაღმოჩნდნენსოციალურადდაუც
ველები0%;შედარებითუფროინფორმირებულიახალგაზ
რდები(22%).

პასუხი„მაქვსმწირიინფორმაცია“აირჩია48%მა(ახალგაზ
რდები52%,მცირებიზნესიასევე52%,სოციალურადდაუც
ველები44%).

პასუხი „ინფორმაცია არ მაქვს“ ჰქონდა გამოკითხულთა
39%ს.მათრიცხვშისჭარბობდნენსოციალურადდაუცველები
56%დადევნილები44%.

გამოკითხულებმა შეაფასეს საზოგადოებასთან ადგილობ
რივი ხელისუფლების  კომუნიკაციის ხარისხი.  მასდამაკმა
ყოფილებლადმიიჩნევსრესპონდენტთა44%.ყველაზეხშირად
მცირებიზნესი(74%),ახალგაზრდები(54%).სოციალურადდა
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უცველებისმხოლოდ10%მიიჩნევსსაკითხსდამაკმაყოფილებ
ლად.

პასუხი „არადამაკმაყოფილებელი“ აირჩია გამოკითხულ
თა 27%მა. უფრო მეტად სოციალურადდაუცველებმა (43%).
დევნილების30%არადამაკმაყოფილებლადაფასებსსაკითხს.
„მიჭირსპასუხისგაცემა“გამოკითხულთა30%მააირჩია(სო
ციალურად დაუცველების 54%, ახალგაზრდების 34%, მცირე
ბიზნესის10%.დევნილების28%).

პირისპირ ინტერვიუს რესპონდენტებს საშუალება ჰქონ
დათ,შეეფასებინათადგილობრივისოციალურიდაჯანმრთე
ლობისდაცვისპროგრამები.ესპროგრამებიდამაკმაყოფილე
ბელიაღმოჩნდაგამოკითხულთა51%თვის;ყველაზეხშირად
მცირე ბიზნესში ჩართული ქალებისთვის (72%) და დევნი
ლებისთვის (68%). არადამაკმაყოფილებლად მიაჩნია გამოკი
თხულთა22%ს.უფროხშირადსოციალურადდაუცველებს
(36%).პასუხისგაცემაგაუჭირდა28%ს(სოციალურადდაუც
ველები54%,ახალგაზრდები32%,დევნილები16%მცირე
ბიზნესი8%).

გამოკითხულებმაპასუხიგასცესკითხვას,რამდენადმნიშ
ვნელოვანია ადგილობრივი ბიუჯეტის შედგენისას ქალებისა
და კაცების (ასევე საზოგადოების სხვა სპეციფიკურიჯგუფე
ბის)პრობლემებისთანაბარდონეზეგათვალისწინება.

საკითხიძალიანმნიშვნელოვნადმიიჩნიაგამოკითხულ
თა43%მა(ახალგაზრდებისჯგუფის74%,დევნილების56%,
მცირე ბიზნესში ჩართული ქალების ჯგუფის 24%, სოცია
ლურადდაუცველების22%).მეტნაკლებადმნიშვნელოვნად
თვლისგამოკითხულთა  25%;   საკითხი  არ არის მნიშვნე
ლოვანირესპონდენტების16%თვის; უჭირსპასუხისგაცე
მა მათ 16%ს. ყველაზე ხშირად საკითხისადმი დამოკიდე
ბულებისარქონადაფიქსირდასოციალურადდაუცველების
ჯგუფში(38%).
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რესპონდენტებსშესთავაზეს,დაესახელებინათ,ჩამოთვლილი

სფეროებიდანდაფინანსებისკუთხითრომელიუნდაიყოსპრი
ორიტეტულიადგილობრივდონეზე. მათშესაძლებლობა ჰქონ
დათ,აერჩიათ3მათთვისყველაზემნიშვნელოვანიპასუხი.

„ჯანდაცვა“ აირჩია გამოკითხულთა 24%მა,  სოციალური
დაცვა18%;  განათლება  19%; ეკონომიკურიგანვითარე
ბა19%; საზოგადოებრივიწესრიგიდაუსაფრთხოება7%;
ინფრასტრუქტურა13%.ყველაზეხშირადგანათლებადასა
ხელებულიიყოდევნილებისჯგუფში.ჯანდაცვისსაკითხები
უპირველესი საზრუნავი აღმოჩნდადევნილთაჯგუფისთვის.
ეკონომიკური განვითარების პროგრამებს მიანიჭეს უპირატე
სობა მცირე ბიზნესის წარმომადგენელმა ქალებმა,თუმცა ნი
შანდობლივია,რომმათგანათლებისპროგრამებისსაჭიროება
ამდროსსხვებზენაკლებადდაინახეს.ინფრასტრუქტურული
პროგრამების საჭიროება დაასახელეს ყველაზე მეტად ახალ
გაზრდების ჯგუფის წარმომადგენლებმა. ყველაზე ნაკლებად
ესსაკითხიმოიაზრასოციალურადდაუცველთაჯგუფმა.

რესპონდენტებს სთხოვეს აერჩიათ, ვისი საჭიროებების
გათვალისწინება მიაჩნიათუფრომნიშვნელოვნადადგილობ
რივბიუჯეტში.შესაძლებელიიყო3მათთვისყველაზემნიშ
ვნელოვანიკატეგორიისარჩევა.

„ახალგაზრდა ოჯახები“ აირჩია გამოკითხულთა 8%მა;
დევნილები11%;ორსულიქალები6%;მზრუნველობამოკ
ლებულიბავშვები10%,სოციალურადდაუცველიოჯახები
16%;   ეთნიკურიუმცირესობები   1%;ხანდაზმულები  8%.
შშმპირები12%,მარტოხელამშობლები8%;მცირემეწარმე
ები5%;სტუდენტები5%;ოჯახშიძალადობისმსხვერპლები
3%;მრავალშვილიანიოჯახები6%.ახალგაზრდებისჯგუფი
ყველაზემეტადზრუნვისსაგნადასახელებსსოციალურადდა
უცველოჯახებს(მათი22%),შშმპირებს(17%),ყველაზენაკლე
ბადმარტოხელამშობლებს(2%).
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სოციალურადდაუცველებიმიიჩნევენ,რომზრუნვისსაგა

ნიუფრომეტადუნდაიყოსახალგაზრდაოჯახები(19%),დევ
ნილები (17%) და სოციალურად დაუცველი ოჯახები (17%);
ისინისაერთოდვერხედავენეთნიკურიუმცირესობებისსაჭი
როებებს(0%),ასევენაკლებადმარტოხელამშობლების(2%),
მცირემეწარმეების(3%),სტუდენტებისსაჭიროებებს(3%).

მცირე ბიზნესში ჩართული ქალების აზრით, ყველაზე მე
ტად ზრუნვა სჭირდებათ სოციალურად დაუცველ ოჯახებს
(18%),მარტოხელამშობლებს(14%),ხანდაზმულებს(11%).

დევნილებიყველაზესაშურადშშმპირებზეზრუნვასმიიჩ
ნევენ (26%); მათი აზრით, ყურადღება სჭირდებათ ასევე ხან
დაზმულებს (14%).დევნილების საჭიროებების ადგილობრივ
დონეზეგათვალისწინებისაუცილებლობამათმა5%მააირჩია.

გამოკითხულებმა ვერ დაინახეს ოჯახში ძალადობის
მსხვერპლთასაჭიროებების გათვალისწინების აუცილებლობა
(საშუალოდ3%)

ყველაზესასიცოცხლოსაჭიროებებში,რომლებიცსჭირდე
ბათ სოციალურეკონომიკური განვითარებისთვის, რესპონ
დენტებმადაასახელეს3ყველაზემნიშვნელოვანი.

საბინაოპირობებისგაუმჯობესება 12%;დასაქმება 27%;
კვალიფიციურიგანათლებისხელმისაწვდომობა 18%; ადგი
ლობრივი სოციალური დახმარების პროგრამებში ინტეგრი
რება9%;შრომისპირობებისდაცვა14%;ოჯახისწევრების
მხარდაჭერა9%;ხელმისაწვდომიკრედიტები12%.

საბინაოპირობებისგაუმჯობესებადაასახელაყველაზეხში
რად სოციალურად დაუცველთა ჯგუფმა (23%), დევნილებმა
(13%).

დასაქმება ერთნაირად მნიშვნელოვანი აღმოჩნდა გამოკი
თხულთათვის25%დან31%მდე.კვალიფიციურიგანათლების
საჭიროებასყველაზენაკლებადგრძნობენსოციალურადდაუც
ველები(9%).ყველაზემეტადდევნილები(პასუხების25%).
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ადგილობრივ სოციალურ პროგრამებში ინტეგრირება ყვე

ლაზე მნიშვნელოვანია  სოციალურად დაუცველთა 10%  და
დევნილთა16%თვის.

შრომისპირობებისდაცვადაასახელეს,როგორცსასიცოცხ
ლოსაჭიროება ყველაზე ხშირადმცირე ბიზნესში ჩართულმა
ქალებმა(17%).

ოჯახის წევრების მხარდაჭერა სჭირდება ყველაზე უფრო
ახალგაზრდებისჯგუფს (18%).  ყველაზე ნაკლებად დევნი
ლებს(2%).

ხელმისაწვდომი კრედიტების საჭიროება სხვაზე მეტად
აქვთმცირებიზნესისწარმომადგენლებს24%.ახალგაზრდე
ბის10%მიიჩნევსსაკითხსაქტუალურად.რაცშეეხებადევნი
ლების(3%)დასოციალურადდაუცველებისჯგუფს(9%),ისი
ნიამსაკითხისადმიშედარებითგულგრილიარიან.

გამოკითხულებისპასუხებითირკვევა,რომმათიშენატანი
ოჯახშიუფროხშირადარისპროდუქტიულიშრომა(45%),რეპ
როდუქტიულიშრომაარისშენატანი28%თვისდაშერეული
27%თვის.პროდუქტიულიშრომისწილიყველაზემეტიაქვთ
მცირებიზნესისჯგუფში94%.

კითხვას,მიაჩნიათთუარასაჭიროდარაანაზღაურებადსექ
ტორში (რეპროდუქტიული შრომა   ბავშვების, მოხუცების,
ავადმყოფების მოვლა, საოჯახო საქმიანობა) გაწეულისაქმია
ნობის წახალისება ადგილობრივი ხელისუფლების მხრიდან,
გამოკითხულებიასეთითანაფარდობითპასუხობენ:

დიახ59%;არა23%;მიჭირსპასუხისგაცემა18%.ყველა
ზენაკლებადამსაკითხისსაჭიროებადაინახესსოციალურად
დაუცველებმა(26%).ყველაზემეტადახალგაზრდებმადადევ
ნილებმა(74%).

რესპონდენტებმა გამოხატეს თავიანთი დამოკიდებულება
საკითხისადმი,რაუფროშეუწყობსხელსუმუშევრობისშემცი
რებასქალებში.
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მათი შეხედულებით, პირველადია სამუშაო ადგილების

შექმნა(62%),შემდეგმცირებიზნესისგანვითარებისმუნიცი
პალური პროგრამები  14%, უფრო გამართული სოციალური
ინფრასტრუქტურისშექმნა 10%,დასაქმებისადაუმუშევრე
ბისდახმარებისსაინფორმაციოცენტრები9%;ადგილობრივი
ტურიზმისგანვითარება6%;

სამუშაო ადგილების შექმნა ყველაზე პრიორიტეტულია
ახალგაზრდებისთვის(72%).

საბავშვო ბაღების სერვისის გაუმჯობესების საკითხს უფ
როპრაგმატულადუყურებენდევნილები(20%),ყველაზენაკ
ლებადახალგაზრდები(2%).მცირებიზნესისგანვითარების
პროგრამებისაუცილებლობასსხვებზემეტადხედავენმეწარმე
ქალები(24%).ყველაზენაკლებადდევნილიქალები(4%).

რესპონდენტებიასახელებენახალგაზრდებისგანათლებისა
დაგანვითარებისხელშეწყობისათვისმნიშვნელოვანღონისძი
ებებსადგილობრივდონეზე.

ეროვნული გამოცდების შედეგად წარმატებული სტუ
დენტების ხელშეწყობა  მუნიციპალური ვაუჩერი, სტიპენ
დია19%;

დაუცველიოჯახებისსტუდენტებისდაფინანსება24%;
დღისცენტრების გახსნა სოციალურადდაუცველიოჯახე

ბისახალგაზრდებისათვის10%;
ახალგაზრდულიპროგრამებისდაფინანსება18%;პროგრა

მაყველაზემეტადსჭირდებაახალგაზრდებისჯგუფს.
პასუხიახალგაზრდაოჯახებისმხარდაჭერა13%;
კვალიფიციურისტაჟირებისპროგრამებისუზრუნველყოფა

მნიშვნელოვანიაგამოკითხულთა16%სთვის.

რესპონდენტები ადგილობრივი მოსახლეობის ყველაზე
მოწყვლადიჯგუფების(დევნილები,შშმპირები,მარტოხელა
მშობლები, მრავალშვილიანიდედები, ახალგაზრდა ოჯახები
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დაა.შ.)სოციალურიდასხვასაჭიროებებისგაჟღერებისასწამ
ყვანადჩამოთვლილთაგანშემდეგმხარეებსმიიჩნევენ:

გამგეობა/მერია  43%, საკრებულო  7%;  არასამთავრობო
სექტორი11%;  მოქალაქეთააქტიურიჯგუფები27%;  მე
დია12%.

აღსანიშნავია,რომგამოკითხულებშიერთნაირიდამოკიდე
ბულებააგამგეობისუფროწამყვანიროლისმიმართ.განსაკუთ
რებითმცირებიზნესისჯგუფში(84%).სოციალურადდაუცვე
ლებშიესთანაფარდობა22%16%სუდრის.

აღსანიშნავია,რომმოქალაქეთააქტიურიჯგუფებისწამყვან
როლსაღიარებენდევნილების56%,ახალგაზრდების22%,სო
ციალურად  დაუცველების 26%; მცირე ბიზნესის წარმომად
გენლებიყველაზენაკლებადხედავენმათროლს(4%).

არასამთავრობოსექტორისროლსყველაზემეტადაღიარებს
სოციალურადდაუცველთაჯგუფი24%.ყველაზენაკლებად
მცირებიზნესისჯგუფი2%,ასევედევნილები(6%).

პირისპირ ინტერვიუს რესპონდენტებმა განსაზღვრეს, ჩა
მოთვლილთაგან, რომელისტრუქტურებიმიაჩნიათყველაზე
აქტიურადჩართულადქალთამიმართდაოჯახშიძალადობის
პროფილაქტიკის,ძალადობისაღკვეთისღონისძიებებში.3ყვე
ლაზე მნიშვნელოვანი პასუხის არჩევის შემდეგ პასუხები ასე
განაწილდა:

ა)სოციალურიმუშაკები17%
ბ) ძალოვანი სტრუქტურები (პოლიცია, პროკურატურა) –

18%;
გ)სასწავლოდაწესებულებები8%;
დ)ჯანდაცვისსტრუქტურები9%;
ე)არასამთავრობოორგანიზაციები10%
ვ)ადგილობრივიხელისუფლება15%
ზ)სახალხოდამცველი10%;
თ)მედია13%.
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სოციალური მუშაკების როლს ყველაზე ნაკლებად ხედავს

მცირებიზნესისჯგუფი4%;ყველაზემნიშვნელოვნადმიიჩ
ნევენსოციალურადდაუცველები29%.

ძალოვანისტრუქტურებისროლსგანსაკუთრებულადაღი
არებენ მცირე ბიზნესის (27%)დადევნილების წარმომადგენ
ლები(29%).

სასწავლო დაწესებულებების როლი ვერ დაინახეს მცირე
ბიზნესისჯგუფში(1%).ყველაზეხშირადამსტრუქტურასასა
ხელებსახალგაზრდებისჯგუფი(20%).

სახალხოდამცველისროლსაღიარებსმცირებიზნესის5%;
ახალგაზრდების14%;სოციალურადდაუცველების14%;დევ
ნილების21%.

ადგილობრივიხელისუფლებისჩართულობაუმნიშვნელო
ვანესადმიაჩნიამცირებიზნესის25%,დევნილების13%,ახალ
გაზრდების12%დასოციალურადდაუცველების11%.

თვისებრივიკვლევა
თვისებრივიინფორმაციისმოსაპოვებლადჩატარდა4ფო

კუსჯგუფი(რესპონდენტთასაერთორაოდენობა36)და4ჩაღ
რმავებული ინტერვიუ ადგილობრივ ექსპერტებთან (4 რეს
პონდენტი). სულ თვისებრივ კვლევაში მონაწილეობდა 40
რესპონდენტი.31ქალი,9კაცი.ფოკუსურიჯგუფებიჩატარე
ბულიიყო შშმ პირებთან,თემისლიდერ ქალებთან, სკოლამ
დელიგანათლებისპედაგოგებთანდამშობლებთან,ინტელი
გენციასთან.

მიღებული ინფორმაციით, გამოიკვეთა სხვადასხვა სოცია
ლურიჯგუფისჩართულობისხარისხითვითმმართველობაში,
კერძოდინფორმაციისგაცვლის,საბიუჯეტოპროცესებშიმონა
წილეობისკუთხით.წარმოდგენილიიყოხედვა,რომ„ბიუჯე
ტიოპტიმალურად უნდა ასახავდეს ყველა დაინტერესებული 
პირის - ქალების, შშმპირების, ახალგაზრდების,დევნილების
და  ეთნიკურიუმცირესობების  - ინტერესებს. ბიუჯეტის შე
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რესებული მხარის ჩართვა. ბიუჯეტის დამტკიცების შემდეგ კი 
მისი მიზნების, პრიორიტეტებისა და გეგმების შესახებ დაწვრი
ლებით უნდა ეცნობოს ყველა დაინტერესებულ ჯგუფს“,თუმცა
პრაქტიკაში შედარებით სხვა სურათი გამოიკვეთა. მიუხედა
ვად იმისა, რომ, ერთი შეხედვით,თვითმმართველობის კარი
ყველასთვისღიაა,შშმპირებისგანცხადებით,მათმდგომარეო
ბაშიმყოფადამიანებსუჭირთმონაწილეობისმიღება,არსებუ
ლიინფრასტრუქტურაარაძლევსმათთავისუფლადგადაად
გილებისსაშუალებას.

იყოსხვა,უფრორადიკალურიმოსაზრებაც:„ვფიქრობ,სო
ციალურჯგუფებსარააქვთსათანადოინფორმაციათავიანთი
უფლებებისადარესურსებისშესახებ,აქედანგამომდინარე,არ
ღებულობენმონაწილეობასსაბიუჯეტოპრიორიტეტებისგან
საზღვრაში.“

საბიუჯეტოპრიორიტეტებისგანსაზღვრისარსებულპრაქ
ტიკაზესაუბრისასკვლევაშიჩართულმაექსპერტებმა  აღნიშ
ნეს,რომ„ცენტრალურმახელისუფლებამ,კერძოდ,ფინანსთა
სამინისტრომდაინფრასტრუქტურისადარეგიონალურიგან
ვითარების სამინისტრომ მოიძიონ ფინანსური რესურსი, მუ
ნიციპალიტეტების განვითარების გენერალური გეგმის შემუ
შავებისპროექტებისდასაფინანსებლად,რაცსაშუალებასმოგ
ვცემს,ზუსტად,მიზნობრივადდაეფექტურადგანვსაზღვროთ
განსახორციელებელიპროექტებიდაპროგრამები.“

რესპონდენტებიმუნიციპალიტეტშიმიმდინარეყველაპრო
ექტსმნიშვნელოვნადთვლიან,რადგანქალაქისგანვითარები
სათვის აუცილებელია თანაბრად მიმდინარეობდეს როგორც
ინფრასტრუქტურული,ასევესოციალურეკონომიკური,კულ
ტურულითუსპორტულიპროგრამები.გამოყოფენსოციალურ
პროგრამებს, განსაკუთრებით ჯანმრთელობაგაუარესებული
მოქალაქეებისათვისმაღალტექნოლოგიურიინსტრუმენტული
გამოკვლევების დაფინანსება, რომელიც ძვირადღირებულია



145
დაუმრავლესშემთხვევაშიარფინანსდებასაყოველთაოდაზ
ღვევისსახელმწიფოპროგრამით.ამპროგრამითკიფინანსუ
რადხელმისაწვდომიგახდამოქალაქეებისათვის.

მნიშვნელოვან სიახლედ თვლიან ოჯახში ძალადობის
მსხვერპლთა დახმარების პროგრამას, რომელიც ხელს შეუ
წყობსმათსოციალურადაპტაციას.

რესპონდენტებისაზრით,სოციალურიპროგრამებიმიმარ
თულია ადგილობრივი და დევნილი მოსახლეობის ყველაზე
მოწყვლადი ჯგუფებისათვის სოციალური შოკების თავიდან
აცილებისაკენ, დაგეგმილისოციალურიპროგრამებისსაშუა
ლებითამჯგუფებისათვისგაიზარდახელმისაწვდომობა  მე
დიკამენტებსა და სხვადასხვა სამედიცინო მომსახურებაზე.
მიაჩნიათ, რომ სამომავლოდ სოციალური პროგრამები უნდა
ითვალისწინებდესდღის ცენტრების შექმნას, მოხუცებისთვის,
მარტოხელა დედებისთვისდაბავშვებისთვის ფსიქოლოგიური 
კონსულტირების, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პი
რების სარეაბილიტაციო და დამხმარე მოწყობილობების მიწო
დებას და სხვა პროგრამებს. მათიაზრით,  სიღარიბის ზრდის 
და მოწყვლადობის რისკის შემცირება, ჯგუფების საჭიროება
დაკმაყოფილებული იქნება ისეთი კომპლექსური აქტივობე
ბით,როგორიცაამდგრადი დასაქმების, საცხოვრებელი პირო
ბების, ჯანდაცვისა და განათლების ხელმისაწვდომობა, მხო
ლოდ ასეთმა  აქტივობებმა შეიძლება გაანეიტრალოსმუნიცი
პალიტეტისსინამდვილეშიმათიმდგომარეობა.

კვლევის შედეგად მიღებული ინფორმაციით გამოიკვეთა,
რომ ექსპერტები  ჯანმრთელობის დაცვის და დაავადებების
პრევენციის  ადგილობრივ ღონისძიებებს  ეფექტურად მიიჩ
ნევენდაამისინდიკატორადმიაჩნიათსამსახურშიშემოსული
განცხდებებისა და დაკმაყოფილებული მოქალაქეების რაო
დენობა.ისინითვლიან,რომუნდაიქნესგათვალისწინებული
იშემიითდაავადებულპაციენტებზემედიკამენტებისთანადა
ფინანსებასოციალურისტატუსისმიუხედავად.
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იყო მოსაზრება, რომ მოქალაქეთა ჩართულობის პარალე

ლურად,საბიუჯეტოპრიორიტეტებიუნდაგანსაზღვრონპრო
ფესიონალმაეკონომისტებმა,იურისტებმა.„ბიუჯეტისშედგე
ნისასპროფესიონალებთანერთადსხვადასხვაჯგუფისწარმო
მადგენლებიცუნდაიღებდნენმონაწილეობას.ვფიქრობ,უნდა
ჩატარდესმოსახლეობისგამოკითხვა.”„ჩემიაზრით,აუცილე
ბელიაახალგაზრდების,შშმპირების,დევნილებისჩართულო
ბა,რათამოხდესმათისაჭიროებებისგათვალისწინება“.

გამოიკვეთა პოზიციები, რომ ბიუჯეტირებასუნდაუძღო
დესარსებულიპროგრამებისეფექტისდათვლა.„ხარჯიმაშინ
არისეფექტური,როდესაცმასშედეგიმოსდევსდაესარიქნება
ერთჯერადი.მაგალითისთვის,ყურადღებაშემიძლიაგავამახ
ვილოინფრასრუქტურულსამუშაოებზე,რომელიც,მოსახლე
ობის კეთილდღეობისთვის არის აუცილებელი“. „რეალურად
მოქალაქეებისმიერთვითმმართველობაშიშემოსულიგანცხა
დებების ანალიზი იძლევა საშუალებას, მომავალი წლისთვის
პრიორიტეტებისა და სოციალური პროგრამებისდაგეგმვისას
გათვალისწინებული იქნას ყველაზე მოწყვლადი ჯგუფების
ინტერესები“.

საკმაოდ ეფექტური გამოდგა სამშენებლო მასალებით სო
ციალურადდაუცველთაუზრუნველყოფისპროგრამა,რაციძ
ლევაავარიულისაცხოვრებელისახლებისრეაბილიტაციისსა
შუალებასდახდებამოქალაქეებისსაცხოვრებელიპირობების
გაუმჯობესება.

მოქალაქეები აცხადებენ, რომ მათთვის მნიშვნელოვანია
ასევე ჯანდაცვის პროგრამები. „ჯანდაცვის პროგრამების და
ფინანსებაუფრომორგებულია.გაამართლაჯანდაცვისპროგ
რამაშიგათვალისწინებულმაპარაზიტოლოგიურმაგამოკვლე
ვამ ბავშვებში“. ასევე გამოყვეს  ცეჰეპატიტითდაავადებულ
თათვის ელიმინაციის პროგრამაში ჩასართავად აუცილებელი
კვლევებისთანადაფინანსებისპროგრამა.

„მომწონსსოფლისგანვითარებისპროგრამა.სოფელიძლი
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ერია, როცა აქვს გზა, წყალი, გაზიდა სხვა. სოფლად ვაუჩე
რებისპროგრამაკარგია.როცასოფლადგლეხსექნებაასეთი
დახმარებები,ქალაქში„გაქცეულიც“უკან,სოფელშიდაბრუნ
დება”.

მოქალაქეებისმოწონებითსარგებლობს ადგილობრივიხე
ლისუფლებისყურადღებასაბავშვობაღებისადმი,განსაკუთ
რებითბაღისაღსაზრდელებისკვებასთანდაკავშირებით.

იმპროგრამებისპარალელურად,რომელიცმიაჩნიათთავი
ანთსაჭიროებებზემორგებულად,კვლევაშიჩართულიქალთა
დასხვაგენდერულიჯგუფებისაუბრობენსპეციფიკურსაჭი
როებებზე. განსაკუთრებით გამოიკვეთა შშმ პირთა პრობლე
მები. საკითხს შეეხნენ როგორც თავად ბენეფიციარები, ასე
ვესაზოგადოებისსხვაჯგუფებიდაექსპერტები. „შშმპირებს
გამოვყოფდი, უკეთესი იქნება, თუ მუნიციპალიტეტში არსე
ბულიდაწესებულებები, შენობები ადაპტირდებადა ქალაქის
ინფრასტრუქტურამოეწყობაშშმპირებისსაჭიროებებისშესა
ბამისად,რომმათჰქონდეთშესაძლებლობა,გადაადგილდნენ
თავისუფლადდაშეუფერხებლად.სენაკშიარსებულსხვადას
ხვა შენობას აქვს პანდუსები,თუმცა ძალიან ბევრი ადგილია,
სადაცგადაადგილებისპრობლემისმქონეპირებისათვისშენო
ბაშიშესვლაშეუძლებელიხდება“.

თავად შშმ პირები აყენებენ საზოგადოებაში საკუთარი
თემის ინტეგრირების საჭიროებას. „ჩვენ სულ გვესაჭიროება
დახმარება არა მხოლოდ ეკონომიურად. კარგი იქნებოდა შინ
მოვლისპროგრამისამოქმედება,ვინაიდანფიზიკურიდაფსი
ქოლოგიური დახმარება საგრძნობლად შეამსუბუქებდა ჩვენს
მდგომარეობას“.

ითქვა,რომუნდაარსებობდესშშმპირთადასაქმებისპროგ
რამა.ასევემოხდესისეთიპროგრამებისმხარდაჭერა,რომლე
ბიცმათდაეხმარებასაზოგადოებაშიინტეგრირებაში.„ამჟამად
18სსსმმოსწავლესთანდაასევემოხალისემოსწავლეებთანერ
თადვმუშაობდავქმნიხელნაკეთნივთებს, მაგრამგანვიცდი
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უსახსრობას,რაიონშივერდაფინანსდავერცერთიასეთიპრო
ექტი,სახსრებივერმოიძებნა.”

სასურველია,არსებობდესსაკანონმდებლობაზა,სადაცსა
ვალდებულოიქნებაშშმპირებისდასაქმება.მათისიტყვებით,
„ჩვენგვინდა,რომჩვენიშრომითვარჩინოთოჯახიდასაკუთა
რითავი. სახელმწიფომუფრომეტირესურსიუნდა მოიძიოს
დამეტიყურადღებამიაქციოსშშმპირებისსტაბილურხელშე
წყობას“.

სკოლამდელიგანათლებისპედაგოგებსმიაჩნიათ,რომად
გილობრივბიუჯეტშიუნდაიქნესგათვალისწინებულიმასწავ
ლებლებისპროფესიულიგადამზადებისპროგრამები,რადგან
სასაწავლოპროგრამებიდამოთხოვნებიგართულებულია,სა
ჭიროაგენდერულიგანათლებისხელშეწყობაც.თუმცაყველა
ზემტკივნეულიდაბალიანაზღაურებისსაკითხია.„სკოლამ
დელიაღზრდისდაწესებულებებშიიგრძნობაწინსვლა,მომა
ვალი წლისთვის კარგი იქნება, გაითვალისწინონ ამ სფეროში
მომუშავეთახელფასებისზრდა.“

გამოიკვეთა ექვსწლიანი ბავშვები პრობლემა, რომ
ლებიც სკოლაში არ მიიღეს და ბაღი უკან არ აბრუ
ნებს. „კარგი იქნება 6 წელს გადაცილებული ბავშვე
ბისთვის ჯგუფების გახსნა, რადგან ხშირად 1 თვის გა
მო ბავშვი ვერ მიდის სკოლაში და უკან ვერ ვაბრუნებთ“. 
მასწავლებლებიც და მშობლებიც თანხმდებიან, რომ ყველა
ზე მეტიდახმარება ადგილობრივი ხელისუფლებისგან უნდა
ხმარდებოდეს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებს. ეს
არისქალებისათვისგაწეულიდახმარება.

ითქვა,რომყველაზეგამოკვეთილისაჭიროებადასაქმების
კუთხით არსებობს, რომლის თანმდევი საკითხი მიგრაციაა,
განსაკუთრებით ქალებისთვის. „მნიშვნელოვანია უმუშევრო
ბისდაძლევა,სამუშაოადგილებისშექმნა.გრძელვადიანპერ
სპექტივაშითითოეულსოფელშიუნდაშეიქმნასსაწარმო,რა
თაშეჩერდესმოსახლეობისგადინება”.
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ითქვა, რომ მოსახლეობის სოციალურეკონომიკური გან

ვითარების ხელისშემშლელია მწირი ფინანსები და სესხები,
რომლითაც მოსახლეობის 80% არის დაკაბალებული. „მნიშ
ვნელოვანია გრძელვადიანი დაბალპროცენტიანი სესხების
გაცემა. ადგილობრივმა თვითმმართველობამ კი უნდა უზ
რუნველყოსდაინტერესებულიჯგუფებისთვისსაკონსულტა
ციოცენტრები,ტექნოლოგიურსაკითხებშისპეციალისტებით
დახმარება“.

„როგორცაქდამსწრესაზოგადოებას,ასევემეცჩემიპატარა
ბიზნესგეგმისშესასრულებლადმჭირდებაფინანსურიდახმა
რება.რათქმაუნდა, ამთანხასთვითმმართველობა ვერ მომ
ცემს,მაგრამ,იმედია,ხელსშეგვიწყობს.“

„მჭირდებაპროექტისდაფინანსება,რომელშიც25მოსწავლე
მუშაობსდახელითვქმნითულამაზესნივთებს.ამმოსწავლე
ებსშორის18სსსმმოსწავლეა.“

კვლევის მონაწილეები თვლიან: იმისთვის, რომა სოფელი
გახდესუფროძლიერი,მასსჭირდებასათანადოინფრასტრუქ
ტურა,რათასოფელიარდაიცალოს.სოფლისმცხოვრებამუნ
და იგრძნოს სახელმწიფოს ზრუნვა. „საჭიროა მოსახლეობის
გაზიფიცირება. ძველი სენაკისთემში კარგი იქნება,თუ გაზს
შემოიყვანენ”

სოციალურეკონომიკური მდგომარეობის გამოსწორებას
გრძელვადიან პერსპექტივაზე საუბრისას მოწონებით აღინიშ
ნა, რომ სენაკის მუნიციპალიტეტში შენდება თანამედროვე
სტანდარტებისცემენტისქარხანა,რაცგანაპირობებსათასამდე
ადგილობრივიმოქალაქისდასაქმებას,ასევეიგეგმებაკულტუ
რულიმემკვიდრეობისძეგლისნოქალაქევისრეაბილიტაცია,
რაცხელსშეუწყობსადგილობრივიშემოსავლებისზრდასდა
სენაკის ჩამოყალიბებას დიდი ტურისტული პოტენციალის
მქონექალაქად.

უნდა იქნეს მოზიდული ინვესტიციები სამუშაო ადგილე
ბისშესაქმნელად.ამმიმართულებითსენაკშიუკვეგადაიდგა
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მცირენაბიჯები,მუშაობსდაფნისადათხილისრამდენიმესა
ამქრო,სადაცთითქმისქალებიარიანდასაქმებულნი.მოქალა
ქეებიისურვებდნენ,რომ ამ კუთხითგაიზარდოსთვითმმარ
თველობისძალისხმევა.

კვლევის მონაწილეებისათვის მნიშვნელოვანია ახალგაზ
რდებისმხარდაჭერისღონისძიებები.არსებობსადგილობრივ
ბიუჯეტში ახალგაზრდების სტაჟირების პროგრამის გათვა
ლისწინების აუცილებლობა, რათა მოხდეს ახალი კადრების
მოზიდვა.„ძალიანკარგიიქნება,თუადგილობრივბიუჯეტში
გათვალისწინებულიიქნებათანხამაღალიაკადემიურიმოს
წრების მქონე მოსწავლეების ფინანსური წახალისების მიზ
ნით, რათა მათ უმაღლეს სასწავლებლებში გაუადვილდეთ
სწავლა“.

გრძელვადიანიპერსპექტივა,კვლევისმონაწილეთააზრით,
ადგილობრივიბიუჯეტითძნელიმისაღწევია.გათვალისწინე
ბულიღონისძიებებითმოქალაქეთასოციალურეკონომიკური
მდგომარეობისგამოსწორებასხელსვერშეუწყობ,ესმოკლევა
დიან პერსპექტივად ითვლება, რადგან მათდახმარება ეძლე
ვათარსებულისაჭიროებისგათვალისწინებითდაგარკვეული
დროის მონაკვეთში პრობლემის შესაჩერებლად. სანამ ქვეყა
ნაში იქნება სოციალურადდაუცველიფენადა ეკონომიკური
მდგომარეობა არ გაუმჯობესდება, ადგილობრივი ბიუჯეტის
დაზოგადადქვეყნისბიუჯეტისგარკვეულინაწილებისგათ
ვალისწინებით მხოლოდ მოკლევადიან პერსპექტივაზე შეიძ
ლებასაუბარი.

ქალებისდასაქმების საკითხში, მონაწილეთა აზრით, მთა
ვარიაგარკვეულიგადამზადების კურსები ჩამოყალიბდესდა
შემდგომ შეძლებისდაგვარად მოხდეს ქალების დასაქმება. აქ
უფრომეტადკერძოსექტორიუნდაგავითვალისწინოთ,ესალ
ბათყველაზემეტადსოფლისმეურნეობისსფეროშიარისშე
საძლებელი.

ექსპერტები თვლიან, რომ ადგილობრივი მნიშვნელობის
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საწარმოების შექმნა, სოფლის მეურნეობის პროგრამების შე
მუშავებადაინვესტიციებისმოზიდვაგანაპირობებსსამუშაო
ადგილებს და მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გა
უმჯობესებას.სენაკისმუნიციპალიტეტისგეოგრაფიულიმდე
ბარეობადაბუნებრივირესურსებიიძლევაიმისსაშუალებას,
რომსენაკიგახდესტურისტულიცენტრი.ასევეაღდგეს,რო
გორც ბალნეოლოგიური კურორტი. არის ამ მიმართულებით
ინვესტორების დაინტერესება, ხოლო თვითმმართველობის
მხრიდანაქტიურიჩართვითშესაძლებელიგახდებაინვესტო
რებისათვისხელსაყრელიპირობებისშექმნა.

საინტერესოიყოწარმოდგენილიხედვებიადგილზეგენდე
რულიპოლიტიკისხელშეწყობისმიმართულებით,რომელსაც
კვლევის მონაწილეები სენაკის გენდერული საკონსულტაციო
საბჭოს დამსახურებად თვლიან. ექსპერტების აზრით, აუცი
ლებლად უნდა გაგრძელდეს გენდერული ბიუჯეტირების,
ზოგადად გენდერული განათლების კუთხით მუშაობა, რათა
მოხდესყველამოწყვლადიჯგუფისჩართვადამათთვისხელ
საყრელი გარემოს შექმნა. „გენდერული ბიუჯეტი ადგილზე
გენდერულადმგრძნობიარეპოლიტიკისდამკვიდრებისერთ
ერთმომენტადშეიძლებადასახელდეს,წლევანდელბიუჯეტ
ში გათვალისწინებულია ფულადი დახმარება ოჯახში ძალა
დობისმსხვერპლთათვის“.

 ძალიან მნიშვნელოვან საკითხად იქნა მიჩნეული ოჯახ
შიძალადობისპროფილაქტიკა  აქფონდ „სოხუმთან“ თა
ნამშრომლობით განხორციელებულ პროექტებს აღნიშნავენ.
„უნდა აღინიშნოს, რომ თემებში ნაკლები ინფორმაციაა ამ
მიმართულებით. არის რაღაც წინგადადგმული ნაბიჯები,
თუმცა არასაკმარისია. კარგი იქნება მეტი აქტიურობა, მეტი
თანამშრომლობახელისუფლებას,საზოგადოებასადაარასამ
თავრობოორგანიზაციებსშორის,მეტიინფორმირებულობა,
რომეფექტურადგანხორციელდესოჯახშიძალადობისპრე
ვენცია“.
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რეკომენდაციები

•	 მუნიციპალიტეტების განვითარების გენერალური გეგმის
შემუშავება

•	 იშემიითდაავადებულპაციენტებზემედიკამენტებისთანა
დაფინანსებასოციალურისტატუსისმიუხედავად

•	 შშმ პირთა შინ მოვლის პროგრამის ამოქმედება, მათიფი
ზიკურიდაფსიქოლოგურიმხარდაჭერისათვის.შშმპირთა
დასაქმებისდა საზოგადოებაშიინტეგრირებისპროგრამე
ბისმხარდაჭერა

•	 არსებობსადგილობრივბიუჯეტშიახალგაზრდებისსტაჟი
რების პროგრამის გათვალისწინების აუცილებლობა, რათა
მოხდესახალიკადრებისმოზიდვა

•	 სენაკი გახდეს ტურისტული ცენტრი. ასევე აღდგეს, რო
გორც ბალნეოლოგიური კურორტი. არის ამ მიმართულე
ბითინვესტორებისდაინტერესება

•	 საბავშვობაღის პედაგოგებისადატექნიკურიპერსონალი
სათვისხელფასებისმომატებისსაკითხისგანხილვა

•	 საბიუჯეტოპროგრამებისმომზადებისასმოქალაქეთაჯგუ
ფების,დარგისსპეციალისტებისმაქსიმალურიჩართვა

•	 მაღალი აკადემიური მოსწრების ახალგაზრდების წახალი
სებაადგილობრივიპროგრამებით.ახალგაზრდებისსტაჟი
რებისპროგრამებისამოქმედება

•	 სოფლისკრებებისპრაქტიკისგაუმჯობესებადამისმუშაო
ბაშიქალთაჯგუფებისაქტიურიჩართვა
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ქუთაისისმუნიციპალიტეტის

ადგილობრივიბიუჯეტის

გენდერულიანალიზი

ანალიზიგანხორციელდა
ფონდი„სოხუმის“დაკვეთით

2016წელი

I.რეზიუმე

წინამდებარე ანგარიშში მოცემულია ქუთაისის მუნიციპა
ლიტეტის ბიუჯეტის და ადგილობრივი გენდერული პოლი
ტიკის  კვლევა/ანალიზი გენდერული პარამეტრების გათვა
ლისწინებით.

ქუთაისისმუნიციპალურიბიუჯეტისგენდერულიასპექტე
ბისანალიზისამოცანააგანისაზღვროსდაწინაპლანზეწამო
იწიოსარსებულისოციალურიპრობლემებიდაის,თურამდე
ნადარისდაცულისოციალურისამართლიანობადაგენდერუ
ლითანასწორობაადგილობრივდონეზე,რამდენადარისუზ
რუნველყოფილი არსებული რესურსების ხელმისაწვდომობა
საზოგადოებისყველაჯგუფისათვის.სასურველიამათშორის
სქესისნიშნით.

რამდენადპასუხობსბიუჯეტიქალებისდაკაცებისგანსხვა
ვებულსაჭიროებებს.ესკი,თავისმხრივ,არისმუნიციპალიტე
ტისმართვისგაუმჯობესებისპირობა.

ბიუჯეტის გენდერული ანალიზი ნიშნავს ქალებზედა მა
მაკაცებზებიუჯეტისგანსხვავებულიზემოქმედებისკვლევას.

ანალიზისთვის გენდერული კვლევის ინსტრუმენტების
გამოყენებით განხორციელდა ქუთაისის ადგილობრივი ბიუ
ჯეტისსხვადასხვაპროგრამებისმონიტორინგი,ჩატარდაფო
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კუსჯგუფიდარგისექსპერტების,სამოქალაქოინსტიტუტების
მონაწილეობით.

ვინაიდან  ქუთაისის   მუნიციპალიტეტში ადგილობრივი
ბიუჯეტიჯერკიდევტრადიციულიმეთოდოლოგიითდგინ
დებადაისვერიძლევასაშუალებას,მკაფიოდდაინახოდაგა
აანალიზომისიგენდერულიასპექტები,გადაწყდა,რომბიუ
ჯეტისგენდერულობისშესწავლადაშეფასებამოხდესფოკუს 
ჯგუფდისკუსიისადაამფორმითჩატარებულიკვლევისმეშ
ვეობით.ფოკუსჯგუფიჩატარდა2016წლის23ივნისს.მასში
12კომპეტენტურიადამიანიიღებდამონაწილეობას.

წინამდებარე ანგარიშში, ფოკუსჯგუფის და სხვადასხვა
პროგრამების მასალებზე დაყრდნობით,  დეტალურადაა აღ
წერილიქუთაისისმუნიციპალიტეტისბიუჯეტისძირითადი
პროგრამების(მუხლების)გენდერულიანალიზისასგამოვლე
ნილიძლიერიდასუსტიმხარეები.

გენდერულმაანალიზმამოიცვა:
მუნიციპალიტეტისსაბიუჯეტოშემოსავლებიდაგაწეული

ხარჯები.აღინიშნა,რომ2016წლისქუთაისისმუნიციპალიტე
ტისშემოსავლებიმოსახლეობის1სულზეშეადგენს460ლარს.
ისჩამორჩებათბილისის(715,3ლარი)დაბათუმის(635,3ლა
რი)ანალოგიურმაჩვენებელს.

განათლების,ჯანმრთელობისადასოციალურიდაცვისხარ
ჯები.ესხარჯებიწინაწელთანშედარებითგაზრდილიადამა
თიწილიადგილობრივბიუჯეტშიასეთია:განათლება15,4%;
ჯანდაცვა1,4%,სოციალურიდაცვა5,9%.

აღინიშნა,  რომ გენდერულად ძლიერ  ორიენტირებულია
უმწეოადამიანებისკვებისპროგრამა,რომელსაც„მადლიერე
ბისსახლი“ახორციელებს.ამასთან,აქადგილიაქვსთანხების
უკმარისობას,არარისსრულყოფილისტატისტიკა.იგივეშეე
ხებაჩვილბავშვთადადედათასიკვდილიანობისშესახებ,რო
მელიცევროპისმაჩვენებლებთანშედარებით2ჯერუარესია.

სკოლამდელიდაზოგადიგანათლებისგენდერულიასპექ
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ტები. ამისშესახებითქვა,რომგანათლებადასკოლებისგან
ვითარებამუნიციპალიტეტისერთერთიპრიორიტეტია.ჯერ
კიდევ პრობლემად რჩება  პედაგოგების  „დაბერება“. ჭირს
ახალგაზრდა  პედაგოგებისა და მათ შორის მამაკაცების მო
ზიდვა(მათიწილიმხოლოდ35%).

სპორტულიღონისძიებებისდანახარჯები.ბიუჯეტიორი
ენტირებულია სპორტის განვითარებაზე, მაგრამ  გოგონების
ჩართულობა6ჯერნაკლებია,ვიდრებიჭების.

კულტურისსფერო.მუნიციპალიტეტისბიუჯეტიუზრუნ
ველყოფსკულტურისადახელოვნებისსფეროშინიჭიერი,შე
მოქმედიახალგაზრდებისმხარდაჭერას.გოგონებისადაბიჭე
ბისჩართულობაცშედარებითთანაბარია.

ინფრასტრუქტურა.ექსპერტებისაზრით,გაწეულიხარჯები
გენდერულადმგრძნობიარეა,მაგრამხაზიგაესვასტანდარტე
ბისდარღვევისმრავალიფაქტისარსებობას.

ეკონომიკურისაქმიანობა.ბიუჯეტიითვალისწინებსმცირე
დასაშუალობიზნესისგანვითარებისხელშეწყობისხარჯებს,
თუმცაესხარჯები2016წელსსაგრძნობლადშემცირებულია.

უმუშევრობისმაჩვენებელი.უმუშევრობის დონე ქუთაის
შიმაღალია.ექსპერტებისაზრით,გენდერულიდისბალანსიც
არის,თუმცასრულყოფილისტატისტიკა მუნიციპალიტეტში
არმოიპოვება.

ადგილობრივიშრომისბაზარიდამისიგენდერულიასპექ
ტები.სამუშაოსმაძიებელიუმაღლესიგანათლებისმქონექა
ლიმეტია,ვიდრეანალოგიურიგანათლებისმქონემამაკაცი.
თუმცა,დიდიგანსხვავება არ შეინიშნება.ზუსტი მონაცემები
არარის.

მუნიციპალიტეტისსაკადროპოლიტიკისდაგენდერული
თანასწორობისსაკითხები. მდგომარეობასაკრებულოშიმეტ
ნაკლებადნორმალურია,ხოლომერიაშიხელმძღვანელთანამ
დებობებზემომუშავეკაცებსადაქალებსშორისდისბალანსი
დიდია.ამასთან,ხელფასებშიდიდიგანსხვავებაარარის.
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გენდერულიპოლიტიკისამსახველიინფორმაციისგამჭვირ

ვალობა და კომუნიკაცია. საკრებულოს/მერიის ვებგვერდზე
საკმარისიინფორმაციაამიმდინარესაქმიანობისადაგეგმების
შესახებ,თუმცადასაქმებულიპერსონალისშესახებინფორმა
ციანაკლებია;

ანგარიშგების სისტემა.  მუნიციპალიტეტის პროგრამების
შესრულების შესახებ ანგარიშებს სისტემატიურად  აქვეყნებს
შესაბამისისამსახური.ამასთან,ექსპერტებიგამოთქვამენმო
საზრებას, რომ უმჯობესია პროგრამები ეფუძნებოდეს  პრო
ფესიონალურ კვლევებს. შესრულებაში დაიგეგმოს საზოგა
დოების მონიტორინგიდაშეფასებები.გენდერულისაბჭოამ
თვალსაზრისითბევრპრობლემასაგვარებს.

დევნილთა მიმართ პოლიტიკა, როგორც მუნიციპალიტე
ტისგენდერულიპოლიტიკისნაწილი. დევნილებსთანაბარი
წვდომა აქვთ  მუნიციპალიტეტის  ნებისმიერ  პროგრამასთან
დაცალკედევნილებისსაჭიროებებზემორგებულიპროგრამა
არარის.  სუსტია  კოორდინაციადევნილთადაგანსახლების
როგორცადგილობრივ,ისეცენტრალურსტრუქტურებთან.

გენდერულიპარამეტრებისდასანერგადადგილობრივირე
სურსებისგაზრდისპოლიტიკა.

გენდერული პოლიტიკის დანერგვის კუთხით 2016 წლის
ბიუჯეტიგათვლილია,როგორცქალების,ისეკაცებისთანაბარ
საჭიროებებზე.ბიუჯეტშიარარისნაჩვენებიგენდერულისა
კითხებისპრაქტიკაშიდანერგვისშესახებ.მუნიციპალიტეტის
შენობაში არსებობს  დარბაზი სახელწოდებით „გენდერული
საკონსულტაციო საბჭო“. დამატებით სახსრების (გრანტების)
მოძიებაგენდერულიპოლიტიკისგანსახორციელებლადარც
ისეაქტიურადმიმდინარეობს.

შემდეგთავებშიუფროვრცლადდაკონკრეტულადაააღწე
რილი ჩამოთვლილი საკითხები. ანგარიშის ბოლოს დართუ
ლიაშესაბამისისარეკომენდაციოწინადადებები.
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II.ძირითადინაწილი
ქა ლაქ ქუ თა ი სის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის სა ბი უ ჯე ტო შე მო სუ-

ლო ბე ბი:
თბილისის შემდეგ, ქუთაისის მუნიციპალიტეტი ერთერთი

ყველაზედიდიასაქართველოში.2014წლის5ნოემბრისმოსახ-
ლეობისსაყოველთაოაღწერისწინასწარიშედეგებით,ქუთაისში
197ათასიადამიანიცხოვრობს.ესარისიმერეთისრეგიონის28%.

2016 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობებმა
პროგნოზით73,555,6.ათასილარიუნდაშეადგინოს,რაცმისიმო
სახლეობისერთსულზე460ლარია(შედარებისათვის,ქ.თბილი
სისმუნიციპალიტეტისშემოსულობებიმისიმოსახლეობისერთ
სულზეშეადგენს715,3ლარს,ქ.ბათუმის635,3ლარს).

უნდადადგინდესქალაქქუთაისისმუნიციპალიტეტისბი
უჯეტის ხარჯების ზოგადი გენდერული პროფილი, პირველ
რიგშიუნდამოხდესსაბიუჯეტოპრიორიტეტებისგანსაზღვრა
და მათი შედარება ე.წ. „გენდერულ ხარჯებთან“. ამ კუთხით
ასეთიმდგომარეობაა:

ადგილობრივ ბიუჯეტში განათლების, ჯანმრთელობისა
დასოციალურიდაცვისხარჯებისთანაფარდობა:განათლება
15,4%;ჯანდაცვა1,4%;სოციალურიდაცვა5,9.

უნდა ითქვას, რომ წინა წლებთან შედარებით გაიზარდა
ხარჯებიგანათლების,სოციალურიდაცვისმიმართულებით.

უმწეო ადამიანების  სასიცოცხლო საჭიროებებზე და გენ
დერულადძლიერორიენტირებულიასაზოგადოებრივიკვე
ბისპროგრამა,რომელიც500ზემეტოჯახსმოიცავს(სულ800
ადამიანი). ამ პროგრამის ბენეფიციარებს წარმოადგენენ: სო
ციალურად დაუცველები, სხვადასხვა ჯგუფის შეზღუდული
შესაძლებლობებისმქონეადამიანები,უსახლკაროები,სიღარი
ბისზღვარსქვემოთმყოფიპირები.

აღსანიშნავია,რომიმადამიანების,რომლებსაცარაქვთშე
საძლებლობა, საზოგადოებრივი კვების ადგილებში მიიღონ
ულუფა,მომსახურებახორციელდებასაკვებისადგილზემიტა
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ნით.ბენეფიციარებსემსახურებაააიპ„მადლიერების სახლი“
(მთლიანობაში,2015წლისმონაცემებით,მუნიციპალურისო
ციალური პროგრამების ფარგლებში დახმარებით ისარგებლა
39140ბენეფიციარმა).

მიუხედავადამისა,ექსპერტები(ჩატარებულიფოკუსჯგუ
ფისშედეგებით)არასაკმარისადმიიჩნევენამმიმართულებით
გამოყოფილრესურსებს.ირკვევა,რომარარსებობსაღნიშნუ
ლისერვისისსაჭიროებისმქონებენეფიციარებისსრულყოფი
ლისტატისტიკა.ისინისაუბრობენგრძელვადიანიმიზნობრი
ვიპროგრამებისდანერგვის,ასევეამსფეროშიმოხალისეობის
ინსტიტუტისაუცილებლობაზე.

2016 წლის ბიუჯეტში სოციალური დახმარების ხარჯები
მუნიციპალური დანახარჯების 5.1%ს პროცენტს შეადგენს
(3742,0ათასილარი).2015წელსიგიიყო3,4%(2226,3ათასი
ლარი).

ჯანდაცვის სფეროში ბიუჯეტიდან გამოყოფილი თანხები
2016წელსშეადგენს1023, 0 ათასლარს (მთლიანიბიუჯეტის
1,4%). 2015 წელს მოცემული სფეროსდაფინანსება იყო 856, 3
ათასილარი.შესაბამისად,წინაწელთანშედარებითესხარჯი
გაიზარდა.

მიუხედავადარსებულიხარჯებისგამოკვეთილიგენდერუ
ლიხასიათისა,რასაცხშირადაღნიშნავენთვითმმართველობის
მესვეურნი,მუნიციპალიტეტშიარხდებაანალიზიიმისა,თუ
რამდენიქალიდამამაკაციღებულობსმომსახურებასგამოყო
ფილითანხებისფარგლებში,რამდენიამათიხვედრითიწილი
ადგილობრივმოსახლეობაშიდარამდენადამიანსსურდამი
ეღოასეთიმომსახურება.ითვლება,რომმოქმედიკანონმდებ
ლობისშესაბამისად,პროგრამულიდახმარებითსაჭიროებების
დამომართვებისმიხედვითსარგებლობსქალაქქუთაისშირე
გისტრირებული/მცხოვრებიპირიგანურჩევლადსქესისა.ანუ,
პროგრამამოიაზრებაგენდერულადნეიტრალურად,რაცხშირ
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შემთხვევაშიარარისსამართლიანი.პრაქტიკაგვიჩვენებს,რომ
ამ კუთხით ქალები ბევრად სოციალურად აქტიურები არიან,
ვიდრეკაცები,შესაბამისად, ამიტომმათუფრო მიეწოდებათ
აღნიშნულისერვისები.

ასევე, არ არის ცნობილი, რამდენია ბენეფიციართა ის ნა
წილი,რომელიცერთჯერადისოციალურიდახმარებისმიღმა
რჩება.საამისოკვლევაარჩატარებულა.

იმერეთის რეგიონის თორმეტივე მუნიციპალიტეტში აღ
რიცხული უსახლკაროდ დარჩენილი 1574 ოჯახის უმეტესო
ბა  927ოჯახი,რეგისტრირებულია ქ. ქუთაისში. მოქალაქეე
ბიდაზარალებულნი არიან სხვადასხვა მიზეზით: სტიქიური
უბედურებები (მეწყერი, ქარი, წყალდიდობა, დიდთოვლობა,
მიწისძვრა,ხანძარი),საცხოვრებელიშენობა–ნაგებობისსიძვე
ლე, ოჯახური კონფლიქტები, იპოთეკით დაზარალებულები,
ოჯახები,რომელთაცარასოდესჰქონიათსაცხოვრებელიფარ
თიდა ა.შ. სამწუხაროდ,რეგიონში არ არსებობს სოციალური
თავშესაფრები. ეს გენდერულად მგრძნობიარე საკითხია  და
რეგიონისდონეზეაგადასაწყვეტი.

მოქმედი კანონმდებლობა აძლევს საშუალებას ქუთაის
ში რეგისტრირებულ მოქალაქეებს, ისარგებლონ ჯანდაცვის
პროგრამულიდახმარებით, განურჩევლად სქესისა. მიუხედა
ვადამისა, არ არსებობსცალკესეგრეგირებულიმონაცემები 
ჰქონდათუარაქალსდამამაკაცსთანაბარიხელმისაწვდომობა
მომსახურებისადმი. ანურამდენმაქალმაისარგებლააღნიშ
ნულისერვისითდარამდენმაკაცმა.ამიტომამშემთხვევაშიც
არშეიძლებაგაკეთდესზუსტიდასკვნა,რამდენადთანაბრად
მიუწვდებოდათხელიქალებსადამამაკაცებსაღნიშნულსერ
ვისზე.

ზოგადიანალიზისსაფუძველზეშეიძლებაითქვას,რომბი
უჯეტშიასახულიპროგრამებინამდვილადორიენტირებულია
სოციალურადდაუცველიოჯახებისყოფითიპრობლემებისგა
უმჯობესებისკენ.მაგალითად:„სოციალურადდაუცველიოჯა
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ხებისყოფითიპირობებისგაუმჯობესებისხელშეწყობისპროგ
რამა“ მიზნად ისახავს სოციალურად დაუცველი ოჯახების
მიერმოხმარებულიელექტროენერგიისადასაყოფაცხოვრებო
ნარჩენებისგატანისღირებულებისანაზღაურებისთანადაფი
ნანსებას. „სოციალურად დაუცველი ოჯახებისთვის საცხოვ
რებელი სახლების ავარიული სახურავების რეაბილიტაციის
პროგრამა“, მნიშვნელოვნად აუმჯობესებს მათ საცხოვრებელ
პირობებს.ამნაწილშიმოსახლეობისგანაცხადების60%დაკმა
ყოფილდა.

მთლიანობაში,ჯერკიდევარშეიძლებაითქვას,რომსრულ
ყოფილიამუნიციპალიტეტისბიუჯეტის ხარჯვითინაწილის
ანალიზი,რადგანაცმკაფიოდვერვლინდებადაარჩანსყველა
სოციალურიფენის კეთილდღეობისზრდა. ასეთი პრაქტიკის
შემოღებაკიშესაძლებლობასმისცემდამომხდარიყოთითოეუ
ლიპროგრამისეფექტისდათვლა,სამომავლოდდანერგილიყო
მოსახლეობისსასიცოცხლოსაჭიროებებზემორგებულიპროგ
რამები.

გა ნათ ლე ბის სა ბი უ ჯე ტო ხარ ჯე ბის გენ დე რუ ლი პრო ფი ლი
მუნიციპალიტეტებისმომსახურებისერთერთიძირითადი

სფეროასკოლამდელიგანათლება.ქალაქქუთაისისმუნიციპა
ლიტეტში37ბაღიადამათზეგაწეულიდანახარჯებისოდენობა
2016წელსგანსაზღვრულია9740000ლარით.ისწინაწელთან
შედარებით500000ლარითმეტია.ერთბაღზესაშუალოდყო
ველთვიურადსაერთოთანხიდანსხვადასხვაოდენობისთანხა
მიდის.ხარჯისტანდარტულადგათვლილიარარის.სკოლამ
დელიგანათლებისსერვისშიმოსწავლეთასაერთორადენობაა
10000ბავშვი.ბაგაბაღებშიმასწავლებელთარაოდენობაა614.

მუნიციპალიტეტიდანმოპოვებულიინფორმაციით,ფილი
ალებისთანამშრომლებისთვისგაერთიანება ყოველწლიურად
გეგმავსდაახორციელებსპროფესიულიტრენინგებისორგანი
ზებას. ბაღების ყველა აღმზრდელს, ფსიქოლოგს,ლოგოპედს



161
დაექთანსგააჩნია შესაბამისი სერტიფიკატი. აღმზრდელების
მთელსშემადგენლობასაქვსუმაღლესიგანათლება.

მისასალმებელია,რომ ბოლოწლებში შეისწავლება ინკლუ
ზიური, შეზღუდული შესაძლებლობებისდა სხვა საჭიროების
მქონე აღსაზრდელების რაოდენობა. გაერთიანების მონაცემე
ბით, ფილიალებში 50მდე შშმ/ინკლუზიური აღსაზრდელია.
შშმ აღსაზრდელები საზოგადოებაში ინტეგრირების მიზნით
ჩართულები არიან საერთო პროგრამებში.  არ არის საკმარისი
მათთვისინკლუზიურიანინოვაციურისასწავლოპროგრამები.

აღსანიშნავია, რომ წინასასკოლო განათლების  სისტემაში
კვების,ჯანდაცვის და სხვა პროგრამებზე ხარჯები გაზრდი
ლია 500000ლარით.დანახარჯებმა 1 ბავშვზე 2016 წელს 2.6
ლარიშეადგინა,რაც2015წელთანშედარებითმცირედითარის
გაზრდილი.

გაერთიანების სასწავლოსააღმზრდელო პროგრამა ინოვა
ციურია  განათლების სამინისტროს მიერ შემუშავებულ ახალ
პროგრამაზედამატებულიაქართული,ტრადიციული,ეროვნუ
ლიღირებულებებითდატვირთულითემები.რაცშეხებაგენდე
რულგანათლებას, გასულწელსამმიმართულებითქუთაისის
გენდერულისაბჭოსთაოსნობითმოხდასაბავშვობაღებისპერ
სონალისდატრენინგებაგენდერულიგანათლებისკუთხით.

ზოგადიგანათლება
მუნიციპალიტეტშიარის39საჯაროსკოლა,13კერძოსკოლა

და სსიპ გიორგი კვინიტაძის სახელობის კადეტთა სამხედრო
ლიცეუმი(სულ53).

პედაგოგებისრაოდენობაა  2438 (მათშორის: საჯაროსკო
ლებშიდასაქმებულია:1875პედაგოგი,კერძოსკოლებში520
და სსიპ გიორგი კვინიტაძის სახელობის სამხედრო კადეტთა
ლიცეუმში43პედაგოგი).პედაგოგიურიპერსონალისგენდე
რულისურათიასეთია:მათი65%არისქალი;35%მამაკაცი
(ძირითადად  სამხედროლიცეუმის  ხარჯზე). არ შეიძლება
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ითქვას,რომხდებაგანსაკუთრებულიზომებისმიღებამამაკა
ციმასწავლებლებისმოზიდვისათვის,ახალგაზრდაპედაგოგი
ურიკადრებისაღზრდისათვის,თუმცასხვადასხვაპროგრამე
ბიხელსუწყობსახალგაზრდა,ენერგიულიკადრებისჩართვას.

სკოლებისგანვითარებისადასააღმზრდელოდასაგანმა
ნათლებლოდაწესებულებებთანკოორდინირებულითანამ
შრომლობისმიზნით,ქუთაისისმუნიციპალიტეტშიხორცი
ელდება რიგი პროგრამები. აღსაზრდელთა და მოზარდთა
შემეცნებითსაგანმანათლებლო დონის ამაღლების, ქუთაი
სისგანათლებისსფეროსწარმომადგენელთადამოსწავლეთა
საერთაშორისო პროექტებში მონაწილეობის ხელშეწყობის,
მოსწავლეებში ქართული ხალხური სიმღერისა და ცეკვის
პოპულარიზაციის მიზნით მრავალფეროვანი აქტივობებია
დაგეგმილი. საინტერესოა ქალაქის მერის სტიპენდია წარ
მატებულიმოსწავლეებისადასტუდენტებისათვის;საჯარო
სკოლებისთეატრალურიფესტივალი,სპექტაკლებისჩვენება
და გამარჯვებულების გამოვლენა დაჯილდოება ნომინაცი
ების მიხედვით; მოსწავლეთა შემოქმედებითი ოლიმპიადა;
საზაფხულო ბანაკის მოწყობა საჯარო სკოლების მე8, მე9
დამე10კლასებისსოციალურადდაუცველდაწარმატებულ
მოსწავლეთათვისსამნაკადადშავიზღვისპირეთისკურორ
ტზე;ქალაქქუთაისისსაჯაროსკოლებისისტორიისბლოგის
შექმნა,გამარჯვებულისკოლებისდაჯილდოვებადაწიგნის
„ჩემი სკოლის მატიანე“დაბეჭდვა, ღვაწლმოსილდა წარმა
ტებულ პედაგოგთა დაჯილდოვება სამკერდე ნიშნით; მას
წავლებლისდღესთანდაკავშირებითღვაწლმოსილდაწარ
მატებულპედაგოგთადაჯილდოვება;ეროვნულისასწავლო
ოლიმპიადებისდასკვნითტურსადასაერთაშორისოოლიმ
პიადებშიგამარჯვებულმოსწავლეთადამათიპედაგოგების
დაჯილდოვება; საერთაშორისო კონკურსებსა და ფესტივა
ლებზექუთაისელიმოსწავლეებისადასტუდენტებისდაფი
ნანსება.
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ანუშეიძლებათამამადითქვას,რომსკოლებისგანვითარე

ბა წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის  ერთერთ პრიორიტეტს.
სასურველიაყოველწლიურადხდებოდესამპროგრამებისგა
დახალისება ახალგაზრდების ინტერესების შესაბამისად. ამ
კუთხითადგილობრივიმმართველობის გააქტიურებაიქნება
აღმნიშვნელიიმისა,რომმასაქვსაღებულიზოგადიგანათლე
ბისმხარდაჭერისინსტიტუციურიპასუხისმგებლობა.

არისკიდევერთიმწვავეპრობლემა: პედაგოგებისერთფე
როვანიგენდერული(მამაკაცებისსიმცირესკოლებში)დაასა
კობრივი პროფილი. მისი შედეგები მწვავე ხასიათს მიიღებს
მომავალში,თუგავითვალისწინებთიმას,რომმასწავლებელთა
44პროცენტიარის50ზემეტიდასაპენსიოასაკსმიღწეული.
შესაბამისადზრუნვაახალგაზრდაპედაგოგიურკადრებზე,მა
მაკაცებისმოზიდვაზესკოლაშიმუნიციპალიტეტისინტერე
სებშიუნდაშედიოდეს.

სპორტულდაკულტურულღონისძიებებზე
დანახარჯებისგენდერულიბუნება
ქუთაისი დიდი სპორტული ტრადიციების ქალაქია და

თვალსაჩინოაამსფეროშიგაწეულიდანახარჯები,მაგრამანა
ლიზისათვის უფროსაინტერესოამათიგენდერულიშეფასე
ბა:

ქუთაისშიფუნქციონირებსსპორტის38სახეობისგანვითა
რებაზეორიენტირებული12სპორტულისკოლა,სადაც4081
ბავშვიადარეგისტრირებული.მათშორის:ბიჭი3416,გოგონა
665(5ჯერნაკლები).სახეზეააშკარაგენდერულიდისბალანსი.

მიმდინარეწლის5თვისანგარიშისსაფუძველზეამსფეროში
მივლინებებისათვისგამოყოფილია403866ლარი.მათშორის:
მამაკაცებზე343791ლარი,ქალებზე60115ლარი,რაცთითქმის
ექვსჯერნაკლებიამამაკაცებისმიერდახარჯულთანხებზე.არსე
ბულიმონაცემებიკიკითხვისქვეშაყენებსთვითმმართველობის
მიერაღებულვალდებულებას,ხელიშეუწყოსქალებშისპორტის
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სხვადასხვასახეობისპოპულარიზაციას,ჯანსაღიცხოვრებისწე
სისდანერგვას,გოგონებისმეტჩართულობას.

კულტურის სფეროში არსებულიპროგრამებიუზრუნველ
ყოფენკულტურისადახელოვნებისსფეროშინიჭიერიდაშე
მოქმედი ახალგაზრდების მხარდაჭერას, კულტურის სფეროს
ღვაწლმოსილი წარმომადგენლების პოპულარიზაციას, კულ
ტურის დღეების, გაცვლითი გასტროლების, კონკურსების,
ფესტივალებისადაგამოფენებისორგანიზებას.

ჩატარებულ აქტივობებსა და ღონისძიებებში შედარებით
თანაბრად ჩართულები არიან,როგორც ვაჟები, ისე გოგონები
(მიმდინარეწელსგანხორციელდასაინტერესოღონისძიებები,
მათშორისრამდენიმემასშტაბურიხასიათის:მაგ:2მაისობის
დღესასწაული,რომლისორგანიზებისთვისდაიხარჯა25783,
80ლარი).ამასთან,სასურველიიქნებოდაპროგრამებიდააქ
ტივობებისხვადასხვაგენდერულიჯგუფისმეტიმხარდაჭერი
სათვის.მასობრივღონისძიებებზეკარგიიქნებოდა,ასევე,ფო
რუმთეატრებისმეშვეობით,ქალაქშიარსებულიგენდერული
პრობლემებისჩვენებაფართოსაზოგადოებისათვის.

ინფრასტრუქტურასადაეკონომიკაზე
გაწეულიხარჯებისგენდერულიანალიზი
ინფრასტრუქტურა ადგილობრივი ბიუჯეტის ერთერთ

მთავარორიენტირსწარმოადგენს.
ქალაქ ქუთაისის ბიუჯეტის პრიორიტეტებშია ახალი ინ

ფრასტრუქტურისმშენებლობადაარსებულისრეაბილიტაცია.
ამ მიმართულებით განისაზღვრა სხვადასხვა მნიშვნელოვანი
პროგრამა,რომელთაგანზოგიერთსაქვსგამოკვეთილიგენდე
რულიხასიათი.

თანხების განაწილება: საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწეს
რიგებისპროგრამა.ბიუჯეტი14302,7ლარი;გზებისადატრო
ტუარების მშენებლობა, რეკონსტრუქცია და მოვლაპატრონო
ბა12127ათასილარი;ცენტრალურიგზებიდანმრავალბინიან
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საცხოვრებელსახლებამდემისასვლელიგზებისკეთილმოწყობა
 997,6 ათასილარი; საკანალაზაციო სისტემის, ღვარსადენების,
წყლის სისტემის მოწყობარეაბილიტაცია  537,2 ათასი ლარი;
სტიქიისშედეგადსალიკვიდაციოღონისძიებებისგანხორციელე
ბისათვის640,0ათასილარი;პროგრამა„კორპუსი“,რომელიცძი
რითადშიმოიცავსმრავალბინიანისახლებისდაზიანებულისა
ხურავების,სადარბაზოების,დაზიანებულიწყალკანალიზაციის
ქსელის,პარაპეტებისმოწესრიგებას.საბავშვოატრაქციონებისდა
ძელსკამებისმოწყობას3279,0ათასილარი;პანდუსებისმოწყობა
100,0ათასილარი;სოციალურადდაუცველიოჯახებისათვისსა
ცხოვრებელისახლების,ავარიულისახურავებისრეაბილიტაცი
ისპროგრამა305,0ათასილარიდასხვა.

აშკარაა,რომგაწეულიხარჯებისდიდინაწილიგენდერუ
ლადმგრძნობიარეადაესმისასალმებელია.მიუხედავადამი
სა,სპეციალისტები,საზოგადოებისნაწილიმიუთითებენსტან
დარტებისდარღვევისსაგანგაშომასშტაბებზე,რაცმოითხოვს
დანახარჯებისეფექტურობისამაღლებაზემეტიყურადღების
გამახვილებას. გენდერულად მგრძნობიარეა სანიტარულჰი
გიენური პრობლემების მოგვარებისთვის გაწეული ხარჯები.
ყურადღებაექცევანარჩენებისმართვასდამისდახარისხებას.
ქალაქისსხვადასხვაუბნებშიდგასსპეციალურიკონტეინერე
ბი პლასტმასის ბოთლების შესაგროვებლად, ეს აღსანიშნავი
სიახლეა. მნიშვნელოვანია მაწანწალა ცხოველებისგანდაცვის
ღონისძიებები,რაცჯერკიდევარარისსაკმარისი.

ეკონომიკურისაქმიანობა
ეკონომიკურსაქმიანობაზეგაწეულიხარჯებიგანსაზღვრუ

ლია2016წლისგეგმითდაშეადგენს250,0ათასილარს.ესარის
ბიუჯეტის 0,3%. შედარებისთვის  2015 წელს ფაქტობრივად
1672,0ათასილარიდაიხარჯა, ანუ ბიუჯეტის 2,6%,ანუ
6.6ჯერშემცირებულია.

სტატისტიკურიინფორმაციადასაქმებისდინამიკის შესა
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ხებმუნიციპალიტეტშიჯერჯერობითარასრულია. არასაკმა
რისიაოფიციალურიინფორმაციაშრომითბაზარზეარსებუ
ლიმდგომარეობისშესახებმონაცემებიისეთკატეგორიაზე,
როგორიცაა:თვითდასაქმებულები,ოჯახურსაწარმოშიუსას
ყიდლოდმომუშავეპირები,რომელთამიეროჯახურიშემო
სავლიდამოგება(ფულითანნატურით)იქმნებაქუთაისის
რეალობაში,ასეთიამაგალითად:ავეჯისწარმოება,პურფუნ
თუშეულისდასაკონდიტროპროდუქციისწარმოებადაა.შ.
თვითდასაქმებულებს უნდა მივაკუთვნოთ ის ადამიანები,
რომლებიცქუჩაშიყიდიანსიგარეტს,ასანთს,ყვავილებს,მო
სიარულევაჭრები,ასევეხალხურიმედიცინითდაკავებულთა
უმეტესობადაა.შ.

მუნიციპალიტეტშიარისმცდელობა,მოხდესმცირედასა
შუალო ბიზნესის განვითარების ხელშეწყობა. მიუხედავად
ამისა, ეკონომიკაზე შემცირებული დანახარჯების პირობებში
ესძნელიმისაღწევია.სპეციალისტებისაზრით,საგრძნობლად
უნდა გაუმჯობესდეს კვალიფიციური კადრების მომზადე
ბა/გადამზადება,ამაღლდესმისიეფექტურობა,კიდევუფრო
გამარტივდეს თვითმმართველობის კომპეტენციაში შემავალი
ფორმალური პროცედურები, შემცირდეს ადგილობრივი მო
საკრებლები, ეს ეხება, ძირითადად, სათამაშო ბიზნესს, მშე
ნებლობისნებართვებსდაა.შ.აუცილებელიაეკონომიკაზეზე
გავლენისღრმაანალიზიდამისიგანვითარებისხელშეწყობა,
რეგულაციებისგადახედვა/კორექტირება.

ხშირადაა საუბარია იმაზე,რომუნდა მოხდესდარგის ექ
სპერტების მეტი ჩართვა,  წარმოებული პროდუქციის ხარის
ხისსაერთაშორისოსტანდარტებთანშესაბამისობაშიმოყვანის
მიზნითრეკომენდაციებისშემუშავება,ხოლოხელისუფლებამ
დაგეგმოს და განახორციელოს  შესაბამისი პროექტები დამ
წყები ბიზნესმენების  დახმარებისათვის.  აქტუალურია ექ
სპორტის ხელშეწყობა, იმპორტის ჩანაცვლება ადგილობრივი
ნაწარმით, ტურიზმის მაქსიმალური მხარდაჭერა, ამისათვის
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ქალაქისღირსშესანიშნაობებისმეტი  პოპულარიზაციასაქარ
თველოშიდამისფარგლებსგარეთ.

ექსპერტებისაზრით,უნდადაიგეგმოსდაგანხორციელდეს
პროექტები ადგილობრივი პროდუქციის მეტი პოპულარიზა
ციისათვის, როგორც შიდა, ასევე საერთაშორისო ბაზრებზე,
ხელიშეეწყოს ადგილობრივდა საერთაშორისოგამოფენებზე
მცირემეწარმეთაფართოწრეებისმონაწილეობას.

უმუშევრობისმაჩვენებელირეგიონში
სხვადასხვაორგანიზაციისმიერწარმოდგენილსტატისტი

კურმონაცემებზედაყრდნობით,რეგიონისმოსახლეობის30%
ითვლებათვითდასაქმებულად.

გენდერულ ჭრილში მნიშვნელოვანია კონკრეტულად
იმის განსაზღვრა, თუ რამდენი ქალია დასაქმებული სამე
წარმეო სფეროში (ბიზნესში). ეს არისთვითმმართველობის
ორგანოებისა და სამოქალაქო საზოგადოების აქტიურობის
ინდიკატორი და ავლენს იმ ინფრასტრუქტურის განვითა
რების აუცილებლობას, რომელიც მუნიციპალიტეტმა უნდა
განახორციელოსთავისიუფლებამოსილებისფარგლებში.ამ
მიზნითარისადგილობრივიშრომისბაზრისკვლევისცალ
კეულიმცდელობები.ანუარსებობსგარკვეულისტატისტი
კა, თუ რამდენი ქალიადასაქმებული სამეწარმეო სფეროში
(ბიზნესში).

ქალაქ ქუთაისის ეკონომიკური განვითარებისა და ადგი
ლობრივითვითმმართველობისქონებისმართვისსამსახურის
მიერ 20152016 წელს ჩატარებული სამეწარმეო აქტივობების
კვლევის მიხედვით: პროდუქციის წარმოებაში  (ლუდისა და
უალკოჰოლო სასმელების, ავეჯის, პურპროდუქტების, პურ
ფუნთუშეულის,საკონდიტრო,ხორცპროდუქტების,პლასტმა
სისდამუყაოსქაღალდისნაკეთობათაწარმოება,მშენებლობა
დაა.შ.)ჩართულია:ქალი35%,კაცი65%.

მომსახურებისსფეროში:(სასტუმრო,საზოგადოებრივიკვე
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ბა,ავტოტექმომსახურება,სწრაფისესხი,ვალუტისგაცვლა,სი
ლამაზისსალონი,სალომბარდემომსახურება,ინდკერვა,სხვა
დასხვა სამეურნეო და საყოფაცხოვრებო საქმინობები)  ქალი
55%,კაცი45%.

ვაჭრობისსფეროში:ქალი63%,კაცი37%
გენდერული ანალიზისთვის საინტერესოა, ხდება თუ არა

ადგილობრივი შრომის ბაზრის გარდა, ეკონომიკურიზრდის
მაჩვენებლებისკვლევა:

ჩატარებული კვლევის მიხედვით, 2015 წელს წარმოების
სფეროში:მოგებისწილიიყო75%,ზარალი25%;

ვაჭრობის სფეროში, მოგების წილი  80%,ზარალი  20%.
მომსახურებისსფეროში:მოგებისწილი86%,ზარალი14%.

გენდერული პერსპექტივების განსაზღვრისათვის მნიშვნე
ლოვანია, თუ რა  ინფორმაცია  არსებობს მოთხოვნად პრო
ფესიებზე. გარკვევა, რომ ბიზნესსექტორში მოთხოვნადი
კვალიფიციური პროფესიებია: ადმინისტრატორი/მენეჯერი,
შეფმზარეული, მიმტანები რესტორნებში, სასტუმროს მომსა
ხურე პერსონალი, გიდი, დურგალი, ელექტრიკოსენერგეტი
კოსი,მეტალურგი,ქვისხელოსანი,შემდუღებელი,ხარატი.

უნდა აღინიშნოს, რომ ამ პროფესიებზე მოთხოვნას ადგი
ლობრივიშრომისბაზარისრულადვერაკმაყოფილებს.

ადგილობრივიშრომისბაზრის
გენდერულიასპექტები
არსებობსპირობითისტატისტიკაიმისთაობაზერამდე

ნიქალი/კაციარისდღესსამუშაოსმაძიებელი.ტოტალური
უმუშევრობისპირობებშისამუშაოსმაძიებელიმოსახლეობის
საერთო რიცხოვნობაში ყველაზე მაღალი წილი მაინც 2534
წლის ახალგაზრდებსუჭირავს. ამჯგუფიდან  28.4%  ქალია
და32.2%კაცი.

დასაქმებულიმოსახლეობისდიდიწილისაშუალოზოგა
დიგანათლებისმქონეადამიანებზემოდის.2015წელსდასაქ
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მებულ ქალთა 37%ს, ხოლო კაცთა 43%ს საშუალოზოგადი
განათლებაჰქონდა.

უმუშევარი ქალებისრიცხოვნობაში ყველაზედიდი წილი
უმაღლესი განათლების მქონე ქალებზე მოდის, ხოლო კაცებ
შისაშუალოზოგადიგანათლებისმქონეზე.2015წელსუმაღ
ლესიგანათლებითიყოსამუშაოსმაძიებელუმუშევარქალთა
46%,ხოლოკაცების46%სჰქონდასაშუალოგანათლება.

ოფიციალურისტატისტიკით,2015წელს,მუნიციპალიტეტ
შიქალებისსაშუალოთვიურმახელფასმაშეადგინა618ლარი,
ხოლოკაცებისამ980ლარი,რაც,სავარაუდოდ,არასახავსრე
ალურსურათს.

201516 წლების მონაცემებით, ბიზნეს სექტორშიდასაქმე
ბულკაცთაშრომისსაშუალოთვიურმაანაზღაურებამ940ლა
რიშეადგინა,რაც351ლარითაღემატებადასაქმებულქალთა
შრომისსაშუალოთვიურანაზღაურებას.

ქუთაისისმუნიციპალიტეტისსინამდვილეშიძნელია,იხი
ლოშრომისბაზრის სრული გენდერულადსეგრეგირებული
სურათი.დასაქმებისმაძიებელთადადასაქმებულთახვედრი
თიწილიგენდერულიპარამეტრებითადასოციალურიკუთ
ვნილებითუცნობია.

2015წლისმონაცემებით,დასაქმებულქალთამთლიანრი
ცხოვნობაშისაქმიანობისსახეებისმიხედვით,ქალთახელფასე
ბიშედარებითმაღალიაელექტროენერგიის,აირისადაწყლის
წარმოება/განაწილებისსფეროში,ხოლოდანარჩენსფეროებში
კაცებისანაზღაურებას11%ითდამეტითკვლავაცჩამორჩება.

იმერეთისრეგიონისგანვითარების
სტრატეგია2014–2021
სტრატეგიისერთერთიმიზანიარეგიონისმოსახლეობის

სხვადასხვაჯგუფების ინტეგრაციარეგიონის განვითარებაში.
მისმისაღწევადგანსაზღვრულამოცანებშიგათვალისწინებუ
ლიაგენდერულიპოლიტიკისმხარდამჭერიკონკრეტულიმი
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მართულებები, მათ შორის ისეთი ქმედითი პროგრამებისდა
ღონისძიებების შემუშავება/განხორციელება, როგორებიცაა: 1.
დემოგრაფიული სიტუაციის გაუმჯობესება; 2. ახალგაზრდე
ბისჩართვარეგიონისგანვითარებისსაკითხებში;3.ახალგაზ
რდობის განვითარება; 4. სხვადასხვა მოწყვლადი სოციალუ
რი ჯგუფების (შშმპ, დევნილები, ხანდაზმული მოსახლეობა,
ეროვნული უმცირესობები და ა.შ.) ინტეგრირება რეგიონის
ცხოვრებაში; 5. შშმ პირებისთვის ადაპტირებული ინფრას
ტრუქტურის განვითარებადათავისუფლად გადაადგილების
პირობებისშექმნა;6.ხელისუფლებისროლისგაძლიერებამო
სახლეობასთან თანამშრომლობისა და რეგიონის ცხოვრებაში
მისიჩართულობისგაზრდაში;7.გენდერულითანასწორობის
ხელშემწყობა.

ამ სტრატეგიის განხორციელებაში წამყვანი  როლი ეკუთ
ვნისქუთაისსდამისი მონიტორინგისამოქალაქოსექტორის
ერთერთიმნიშვნელოვანიამოცანაიქნება.

გენდერულითანასწორობამუნიციპალური
მომსახურებისსაკადროსფეროში
ქალაქქუთაისისმუნიციპალიტეტისსაკრებულო:
საკ რე ბუ ლოს აპა რატ ში შტა ტით გათ ვა ლის წი ნე ბულ თა ნამ-

დე ბო ბებ ზე და საქ მე ბუ ლია 35 თა ნამ შრო მე ლი. მათ შო რის:ქა-
ლი - 19,მა მა კა ცი - 16. აქე დან საკ რე ბუ ლოს აპა რა ტის  უფ რო სი 
-  მა მა კა ცი ა,ხო ლო 4  გან ყო ფი ლე ბის უფ რო სი დან 3 ქა ლი და 1 
მა მა კა ცი ა. აქ მდგო მა რე ო ბა საკ მა ოდ კარ გი ა. 

სა მა გი ე როდ,დი დია დის ბა ლან სი  მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის საკ-
რე ბუ ლოს წევ რთა რა ო დე ნო ბა ში და  და კა ვე ბულ თა ნამ დე ბო-
ბებ ში.  25  წევ რი დან ქა ლია - 3;მა მა კა ცი - 22. 14 თა ნამ დე ბო ბის 
პი რი დან  12 მა მა კა ცია და   მხო ლოდ 2 ქა ლი.  შტატ გა რე შე,ანუ,
შრო მი თი ხელ შეკ რუ ლე ბით აყ ვა ნი ლი  9  თა ნამ შრომ ლი დან  ქა-
ლია - 6,მა მა კა ცი -3.

ქა ლაქ ქუ თა ი სის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მე რი ა. აქ და საქ მე ბულ-
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თა სა ერ თო რა ო დე ნო ბაა 341. მათ შო რის:მა მა კა ცი - 180;ქა ლი 
-161(წამ ყვა ნი სპე ცი ა ლის ტი - 66,მთა ვა რი სპე ცი ა ლის ტი - 95).

თა ნამ დე ბობ რი ვი ას პექ ტი:ხელ მძღვა ნელ თა ნამ დე ბო ბებ ზე 
99%  მა მა კა ცი ა. ქა ლი სა და კა ცის ხელ ფა სე ბის თა ნა ფარ დო ბის 
კო ე ფი ცი ენ ტი მე რი ა ში 99,93.  

აშ კა რა ა, რომ ხელ ფა სე ბის გა ნა წი ლე ბა ში გენ დე რუ ლი ბა-
ლან სი დარ ღვე უ ლია და თა ნამ დე ბობ რივ  ვერ ტი კალ ში ხელ ფა-
სე ბი მკვეთ რად დი ფე რენ ცი რე ბუ ლი ა.

მუ ნი ციპა ლი ტეტ ში და საქ მე ბულ თა შრო მის სა შუ ა ლო თვი-
უ რი ანაზ ღა უ რე ბა ერთ და საქ მე ბულ ზე(პრე მი ე ბის ჩათ ვლით) 
2016 წელს შე ად გენს 1114,70 ლარს. 

სა ხელ ფა სო და ნა ხარ ჯე ბის გენ დე რუ ლი ას პექ ტი ეფუძ ნე-
ბა ერ თი  და  ი გი ვე დო ნის სპე ცი ა ლის ტი ქა ლი სა და მა მა კა ცის 
ხელ ფა სე ბის შე ფარ დე ბას.  ამ კუ თხით არ სე ბუ ლი მდგო მა რე-
ო ბა ქუ თა ი სის თვით მმარ თვე ლო ბა ში შემ დე გი ა: სა ხელ ფა სო 
სარ გოს ანა ლი ზი გვიჩ ვე ნებს, რომ საკ რე ბუ ლოს თა ნამ დე ბო-
ბის პი რე ბის მთლი ა ნი ყო ველ თვი უ რი ანაზ ღა უ რე ბა არის 24950 
ლა რი,აქე დან ქა ლე ბის წილ ზე მო დის 3400 ლა რი. რაც შე ე ხე ბა 
საკ რე ბუ ლოს აპა რატს, აქ ყო ველ თვი უ რი სა ხელ ფა სო გა ნაკ ვე-
თის თან ხა 25500 ლა რი ა,სა ი და ნაც ქა ლე ბის სარ გე ბე ლია 12000 
ლა რი(47%),ხო ლო კა ცე ბის - 13500 ლა რი(53%).  

თუ ავი ღებთ ქა ლე ბის მი ერ ინი ცი რე ბუ ლი პროგ რა მე ბის და 
გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის სტა ტის ტი კას,რამ დე ნად იყო ისი ნი მხარ-
და ჭე რი ლი,ვნა ხავთ,რომ  ქა ლაქ ქუ თა ი სის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის 
საკ რე ბუ ლოს შე მად გენ ლო ბა ში 3 ქა ლი დე პუ ტა ტია წარ მოდ გე-
ნი ლი: ირ მა პეტ რი აშ ვი ლი,ლე ლა ქელ ბა ქი ა ნი,ნა ტო ქა თა მა ძე. 
მათ შო რის 2 საკ რე ბუ ლოს კო მი სი ის თავ მჯდო მა რეა(ირ მა პეტ-
რი აშ ვი ლი - ქა ლაქ ქუ თა ი სის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის საკ რე ბუ ლოს 
კულ ტუ რის,გა ნათ ლე ბის,ახალ გაზ რდო ბის საქ მე თა და სპორ-
ტის კო მი სი ის თავ მჯდო მა რე,ლე ლა ქელ ბა ქი ა ნი - ქა ლაქ ქუ თა-
ი სის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის საკ რე ბუ ლოს  სა ფი ნან სო- სა ბი უ ჯე ტო 
კო მი სი ის თავ მჯდო მა რე). 
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მათ მი ერ დას მუ ლი სა კი თხე ბი,არა ერ თი წი ნა და დე ბა,მო საზ-

რე ბა,გან ცხა დე ბა აქ ტი უ რად გა ნი ხი ლე ბო და საკ რე ბუ ლოს სხდო-
მა ზე,რი გი სა კი თხე ბი სა   იქ ნა მხარ და ჭე რი ლი. მა გა ლი თად - მუ-
ნი ცი პა ლი ტე ტის სა ბავ შვო ბა ღებ ში აღ საზ რდე ლე ბის სიმ რავ ლის 
სა კი თხი(შე დე გად  აშენ და 3 სა ბავ შვო ბა ღი,მოხ და რიგ სა ბავ შვო 
ბა ღებ ზე ფლი გე ლე ბის მი შე ნე ბა). გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი იქ ნა წი ნა-
და დე ბე ბი:ქუ თა ის ში სა ბავ შვო ბა ღებ ში აღ საზ რდე ლე ბის  მი ღე-
ბა- გან თავ სე ბის სა კი თხი   გა უმ ჯო ბე სე ბუ ლი ა.

გენ დე რუ ლი პო ლი ტი კის და ნერ გვი სათ ვის მნიშ ვნე ლო ვა-
ნია ინ ფორ მა ცი ის გამ ჭვირ ვა ლო ბის და კო მუ ნი კა ცი ის სა კი თხი; 
ქა ლაქ ქუ თა ი სის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის საკ რე ბუ ლოს/მე რი ის ვებ-
გვერ დებ ზე ინ ტენ სი უ რად და ოპე რა ტი უ ლად ხდე ბა ინ ფორ მა-
ცი ის გან თავ სე ბა თვით მმარ თვე ლო ბის მი ერ და გეგ მი ლი ღო-
ნის ძი ე ბე ბის,საკ რე ბუ ლოს სხდო მე ბის,საკ რე ბუ ლოს კო მი სი ე-
ბი სა და ფრაქ ცი ის სხდო მე ბის მუ შა ო ბის შე სა ხებ. მი უ ხე და ვად 
ამი სა,საკ რე ბუ ლოს/მე რი ის ოფი ცი ა ლურ გვერ დზე ნაკ ლე ბად 
ქვეყ ნდე ბა ინ ფორ მა ცია  გენ დე რულ ჭრილ ში(მაგ. არ ხდე ბა და-
საქ მე ბუ ლი პერ სო ნა ლის გენ დე რუ ლი სუ რა თის შე სა ხებ სა ზო-
გა დო ე ბის ინ ფორ მი რე ბა  და სხვა).

ანგარიშგების სისტემა. ქა ლაქ ქუ თა ი სის მუ ნი ცი პა-
ლი ტე ტის ბი უ ჯეტ ში ასა ხულ  პროგ რა მებს ახორ ცი ე ლებს შე-
სა ბა მი სი სამ სა ხუ რი, აქვს ბი უ ჯე ტი. პროგ რა მა აღ წე რი ლი ა,
გან საზ ღვრუ ლია მო სა ლოდ ნე ლი შე დე გე ბი და შე ფა სე ბის კრი-
ტე რი უ მე ბი. პროგ რა მის გან ხორ ცი ე ლე ბა გა წე რი ლია ვა დებ ში. 
ამას თან, რო გორც შე სა ბა მი სი სფე რო ე ბის ექ სპერ ტე ბი აღ ნიშ-
ნა ვენ, სა სურ ვე ლი ა, ახა ლი პროგ რა მე ბი და ფუძ ნე ბუ ლი იყოს 
კვლე ვა ზე,რამ დე ნია  ამა თუ იმ სერ ვი სის სა ჭი რო ე ბის მქო ნე 
ბე ნე ფი ცი ა რი,რა რე სურ სე ბია ოპ ტი მა ლუ რი ამ სა ჭი რო ე ბის და-
საკ მა ყო ფი ლებ ლად,რო გორ და ი გეგ მოს პროგ რა მის გან ხორ ცი-
ე ლე ბის მო ნი ტო რინ გი და შე ფა სე ბა, ეფექ ტის შეს წავ ლა,რა თა 
სა მო მავ ლო პერ სპექ ტი ვე ბით მაქ სი მა ლუ რად სა მარ თლი ა ნად 
იქ ნეს გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი ყევ ლა შე ნიშ ვნა და შე ფა სე ბა.
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თვით მმარ თვე ლო ბა ში გან ხორ ცი ე ლე ბულ გენ დე რუ ლად 

სენ სი ტი ურ ღო ნის ძი ე ბად შე იძ ლე ბა ჩა ით ვა ლოს  სა მო ქა ლა ქო 
ინ სტი ტუ ტებ თან  გა ფორ მე ბუ ლი მე მო რან დუ მე ბი:2013 წლის 
18 დე კემ ბერს გა ფორ მდა თა ნამ შ რომ ლო ბის მე მო რან დუ მი 
ფონდ„სო ხუმ სა“და ქა ლაქ ქუ თა ი სის საკ რე ბუ ლოს შო რის.

ქა ლაქ ქუ თა ი სის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის საკ რე ბუ ლოს თან ფუნ-
ქცი ო ნი რებს გენ დე რუ ლი სა კონ სულ ტა ციო საბ ჭო,დამ ტკი ცე-
ბუ ლი გენ დე რუ ლი პო ლი ტი კის პროგ რა მით. საბ ჭო შე იქ მნა 
2013 წლის 18 დე კემ ბერს ფონდ „სო ხუმ სა“და ქუ თა ი სის საკ-
რე ბუ ლოს შო რის გა ფორ მე ბუ ლი მე მო რან დუ მის სა ფუძ ველ ზე. 
მი სი ძა ლის ხმე ვით მოხ და სკო ლამ დე ლი აღ ზრდის და წე სე ბუ-
ლე ბე ბის პერ სო ნა ლის კვა ლი ფი კა ცი ის ამაღ ლე ბა გენ დე რუ ლი 
გა ნათ ლე ბის მი მარ თუ ლე ბით.

თვით მმარ თვე ლო ბის გენ დე რუ ლი კომ პე ტენ ტუ რო ბის თვალ-
საზ რი სით, ფონ დი „სო ხუ მის“ ხელ შე წყო ბით, ქა ლაქ ქუ თა ი სის 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის გენ დე რუ ლი სა კონ სულ ტა ციო საბ ჭოს მი ერ 
შე მუ შავ და გენ დე რუ ლი  პო ლი ტი კის გეგ მა. მი სი გავ ლე ნით მე ო-
რე წე ლია აა იპ„ბა გა- ბა ღე ბის გა ერ თი ა ნე ბის“პროგ რა მა ით ვა ლის-
წი ნებს გენ დე რუ ლი სა კი თხე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბის კონ ტროლს. 
ად გი ლობ რივ ტე ლე ვი ზი ა ში გენ დე რუ ლი პო ლი ტი კის გეგ მის 
ფარ გლებ ში (ტ/კ „რი ო ნი“)  მომ ზად და გა და ცე მა და გა ი მარ თა 
დის კუ სია გენ დე რულ თე მებ ზე. დის კუ სი ა ში მო ნა წი ლე ო ბა მი ი-
ღეს ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბი სა და საკ რე ბუ ლოს წარ-
მო მად გენ ლებ მა. 2016 წლის მან ძილ ზე ქუ თაი სის გენ დე რუ ლი სა-
კონ სულ ტა ციო საბ ჭოს მი ერ მე რი ი სა და  ფონ დი„სო ხუ მის“მხარ-
და ჭე რი ლი რამ დე ნი მე პრო ექ ტი გან ხორ ცი ელ და.    

მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში და ნერ გი ლია გენ დე რუ ლი და  შშმ  პირ-
თა  მრჩევ ლე ბის ინ სტი ტუ ტი: ქა ლაქ ქუ თა ი სის გენ დე რუ ლი 
სა კონ სულ ტა ციო საბ ჭოს წევ რია ქა ლაქ ქუ თა ი სის მე რის წარ მო-
მად გე ნე ლი;ქა ლაქ ქუ თა ი სის მე რი ის სო ცი ა ლურ სა კითხ თა სამ-
სა ხურ ში არის მე რის წარ მო მად გე ნე ლი შშმ-პირ თა სა კი თხებ ში,
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რო მე ლიც ინ ფორ მა ცი ას შშმ პი რე ბის სა ჭი რო ე ბებ ზე აწ ვდის ქა-
ლა ქის მერს. მო ცე მუ ლი ინ სტი ტუ ტე ბი გარ კვე ულ გავ ლე ნას ახ-
დენს  თვით მმარ თვე ლო ბის გენ დე რულ პო ლი ტი კა ზე.

რა პუნ ქტებ ში არ სე ბობს ბი უ ჯეტ ში ჩა ნა წე რი„გენ დე რუ ლი“
და რა პროგ რა მებ თან მი მარ თე ბა ში:

-2016 წლის ბი უ ჯეტ ში პირ ვე ლად გაჩ ნდა ჩა ნა წე რი(ფრა ზა)- 
„გენ დე რუ ლი სა კი თხე ბის და მას თან და კავ ში რე ბუ ლი პრობ ლე-
მე ბის  აღ ქმა და ამ კუ თხით მი ზან მი მარ თუ ლი ღო ნის ძი ე ბე ბის 
პრაქ ტი კა ში და ნერ გვა“.საკ რე ბუ ლოს თან არ სე ბუ ლი გენ დე რუ-
ლი სა კონ სულ ტა ციო საბ ჭოს მი ერ შე მუ შავ და გენ დე რუ ლი პო-
ლი ტი კის გეგ მა 2016 წლის ად გი ლობ რივ ბი უ ჯეტ ში გა სათ ვა-
ლის წი ნებ ლად. შე სა ბა მი სად,ბი უ ჯეტ ში გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლია 
გენ დე რუ ლი მი მარ თუ ლე ბით პრობ ლე მე ბის გა დაწყ ვე ტის გზე-
ბი,რაც გა მო ი ხა ტე ბა ახა ლი პროგ რა მე ბი სა და ქვეპ როგ რა მე ბის 
და მა ტე ბა სა და სა თა ნა დო თან ხე ბის მო ძი ე ბის თვალ საზ რი სით. 
ქუ თა ი სის ბი უ ჯე ტის პრი ო რი ტე ტე ბი და პროგ რა მე ბი, ძი რი თა-
დად, ორი ენ ტი რე ბუ ლია სო ცი ა ლუ რი, ჯან დაც ვის, გა ნათ ლე-
ბის, სპორ ტის, კულ ტუ რის, ზო გა დი ინ ფრას ტრუქ ტუ რის და 
ქა ლა ქის კე თილ მო წყო ბის მი მარ თუ ლე ბით. 

იგ პ-თა  მი მართ პო ლი ტი კა,რო გორც  თვით მმარ თვე ლო ბის 
გენ დე რუ ლი პო ლი ტი კის ნა წი ლი.

პროგ რა მე ბი, რომ ლე ბიც ხორ ცი ელ დე ბა ად გი ლობ რი ვი 
თვით მმარ თვე ლო ბის მი ერ, თე ო რი უ ლად ხელ მი საწ ვდო მია 
დევ ნი ლე ბი სათ ვის. იძულებით გადაადგილებულ პირებს შე-
უძ ლი ათ სარ გებ ლო ბა ყვე ლა იმ პროგ რა მით,რო მე ლიც ქა ლაქ-
ში ხორ ცი ელ დე ბა ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბის მი ერ. თუმ-
ცა არ არის ცალ კე მხო ლოდ   მათ სა ჭი რო ე ბებ ზე მორ გე ბუ ლი 
პროგ რა მე ბი. სუს ტია თა ნამ შრომ ლო ბა და კო ორ დი ნა ცია დევ-
ნილ თა და გან სახ ლე ბის ად გი ლობ რივ და ცენ ტრა ლურ სტრუქ-
ტუ რებ თან. ნაკ ლე ბად დგას ამ კა ტე გო რი ის მო ქა ლა ქე თა ად გი-
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ლობ რი ვი ინ ტეგ რა ცი ის და მა თი სო ცი ა ლუ რი რე სურ სის გა მო-
ყე ნე ბის სა კი თხი. 

სა ინ ტე რე სოა გენ დე რუ ლი პა რა მეტ რე ბის და სა ნერ გად ად-
გი ლობ რი ვი რე სურ სე ბის გაზ რდის პო ლი ტი კა -  არის თუ 
არა  გრან ტე ბის მო ძი ე ბის ეფექ ტუ რი სის ტე მა. არის თუ არა 
მცდე ლო ბა დო ნო რებ თან ურ თი ერ თო ბის პრაქ ტი კის, ინ ვეს-
ტი ცი ე ბის მო ზიდ ვის და ად გი ლობ რი ვი სტრა ტე გი ის შე მუ შა-
ვე ბის, გან სა კუთ რე ბით გენ დე რუ ლი პო ლი ტი კის და ნერ გვის 
კუ თხით? ქა ლაქ ქუ თა ი სის 2016 წლის  ბი უ ჯე ტის პრო ექ ტე ბი  
გათ ვლი ლი ა,რო გორც ქა ლე ბის, ისე მა მა კა ცე ბის სა ჭი რო ე ბებ-
ზე. მი სა სალ მე ბე ლი ა,რომ  ბი უ ჯეტ ში არ სე ბობს ჩა ნა წე რი(ფრა-
ზა) გენ დე რუ ლი პო ლი ტი კის კუ თხით. მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის 
შე ნო ბა ში არ სე ბობს დარ ბა ზი სა ხელ წო დე ბით: „გენ დე რული 
სა კონ სულ ტა ციოსაბ ჭოს დარ ბა ზი“,2016 წლის ბი უ ჯე ტის და-
გეგ მა რე ბი სას სა კი თხე ბი გან ხი ლულ იქ ნა გენ დე რულ ას პექ-
ტში,თუმ ცა ამ ეტაპ ზე გენ დე რუ ლი პა რა მეტ რე ბის და სა ნერ გად 
არ მიმ დი ნა რე ობს  გრან ტე ბის მო ძი ე ბა. 

ბიუჯეტის გენდერული ანალიზის ფარგლებში შესწავლი
ლიიქნა,რამდენადეფექტურიაორსულთა,მეძუძურთა,ჩვილ
ბავშვთა დაცვის ადგილობრივი ღონისძიებები. როგორც გა
ირკვა, არ არსებობს ადგილობრივი სტატისტიკა მკვდრადშო
ბილთა და ჩვილ ბავშვთა სიკვდილიანობის შესახებ, უფრო
მეტიც  ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები
ზედმეტადმიიჩნევენამმონაცემებისშეგროვებას.თუმოვიშ
ველიებთეროვნულსტატისტიკას,საქართველოშიბოლო2012
2015 წლებშიბავშვთასიკვდილიანობისკლებისტენდენციაა.
მაგრამმაჩვენებელიმაინცსაგანგაშოა(განვითარებულქვეყნებ
შიყოველათასცოცხლადშობილზესიკვდილიანობისმაჩვენე
ბელი6სშეადგენს,ხოლოსაქართველოში–12ს.ბოლოწლებ
ში მკვდრადშობადობისკოეფიციენტი1000ცოცხალშობილზე
იყო10,6).ჩვილ ბავშვთა სიკვდილიანობის კუთხით არსებუ
ლიმაჩვენებელიცორჯერაღემატებაგანვითარებულქვეყნებ
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ში ბავშვთა სიკვდილიანობის მონაცემებს (2015 წელს0დან 5
წლამდეასაკის576ბავშვიგარდაიცვალა).

ერთიშეხედვით,საქართველოსათასწლეულისმიზანიმიღ
წეული აქვს. სამიზნე წერტილი იყო აღიარებული კოეფიციენ
ტი16,საქართველოშისტატისტიკურიმონაცემებიკი10,910,6
შორისმერყეობს.მაგრამესმაინცსაგანგაშომაჩვენებელია.

სპეციალისტები მიიჩნევენ, რომ დედათა და ბავშვთა ჯან
მრთელობა მიბმულია ქვეყანაში ცხოვრების დონეზე. ეს გენ
დერულ ინდიკატორთა კატეგორიას მიეკუთვნება. რაც უფრო
უკეთესიგახდებაცხოვრება,მითუფროარისშანსი,შემცირდეს
ჩვილბავშვთადაახალშობილთამოკვდაობისმაჩვენებელი.სა
ერთოფონითუგაუმჯობესდება,ესაისახებაქალთადაბავშვთა
ჯანმრთელობაზე.საკითხისმოგვარებაეხებამათიაზრით,არა
მარტოჯანდაცვისსამინისტროს,არამედკერძოსექტორს,საზო
გადოებას,თვითმმართველობას.უნდამოხდესქალთაუკეთე
სიგანათლებარეპროდუქციულიჯანმრთელობისსაკითხებში.
მონიტორინგი,როგორიადედისჯანმრთელობადა მისი სამე
დიცინო მომსახურებაორსულობისდროს. რამდენადიყო ქა
ლისორგანიზმიმზადორსულობისთვის,რომშემდეგშვასარა
მხოლოდსიცოცხლისუნარიანიახალშობილი,არამედცხოვრე
ბისუნარიანიც, ანუპათოლოგიისადასხვადასხვადეფექტების
გარეშე. ექსპერტები წუხილს გამოთქვამენ იმაზე,  რომ როცა
თანმხლებდაავადებასაქვსადგილი,რამაცგარდაცვალებაგანა
პირობა,შესაბამისად,შემთხვევისშესწავლაარხდება.

 
ცნობილია,რომ დაავადებათაეროვნულიცენტრიგეგმავს

დედათადაბავშვთასიკვდილიანობისრეგისტრისსაპილოტე
პროგრამისდაწყებას,ანუადგილზევედარეგისტრირდებამო
ნაცემები,რაცძალიანმნიშვნელოვანიაამერთერთიყველაზე
უფროგენდერულადსენსიტიურისაკითხისმოგვარებისთვის,
ამიტომ ადგილობრივი ბიუჯეტის  მუხლებში უნდა აისახოს
შესაბამისიღონისძიებებიამმიმართულებით.
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III.დასკვნა
ბიუჯეტშიგენდერულისაკითხებიარარისცალკეგამოყო

ფილიდა ინტეგრირებულია ოჯახების სოციალური დაცვის
პროგრამაში.მასარგააჩნიაკონკრეტულიმიზნობრივიხასი
ათი.მიუხედავადიმისა,რომმსგავსიმიდგომითაცშეიძლე
ბა გენდერული საკითხების მხარდაჭერა ბიუჯეტით, მაგრამ
საერთოდ,როგორცწესი, ბიუჯეტირების პროცესშიმუნიცი
პალიტეტისმხრიდანადგილობრივიგენდერულიჯგუფების
საჭიროებებისკვლევაარხდება.ბიუჯეტისფორმირებისთვის
მოსახლეობის საჭიროებების გამოვლენა, ძირითადად, ეყ
რდნობა იმ შეხვედრებს, რომლებსაც ატარებენ მაჟორიტარი
დეპუტატებითავიანთმუნიციპალიტეტებში. ასევე ბიუჯე
ტის ფორმირების დაწყებამდე ტარდება ორი შემაჯამებელი
შეხვედრა,სადაცხდებაშეგროვილიინფორმაციისგანხილვა
და უკვე რეკომენდაციებად წარდგენა ადგილობრივ  თვით
მმართველობასთან.

საჭიროებათა კვლევის პრეცედენტი შექმნილია ქუთაისის
გენდერული საკონსულტაციო საბჭოს მიერ, რომელიც მესამე
წელია ცდილობს, შეისწავლოს მოქალაქეთა სხვადასხვაჯგუ
ფის საჭიროებები და შესაბამისი რეკომენდაციები წარუდგი
ნოს თვითმმართველობას. გამოიკვეთა, რომ პრიორიტეტების
შერჩევისასექსპერტისგამოყენებაუფროეკონომიკურისტრა
ტეგიისკუთხითხდება.სადაცისინიუფროგრძელვადიანხედ
ვას იმუშავებენ, რეკომენდაციები მიდის  ხელისუფლებასთან
დაისინიშეძლებისდაგვარადახდენენმათასახვასბიუჯეტებ
ში.თუმცა სოციალური ბიუჯეტისფორმირებისას ეს ჩართუ
ლობანაკლებია.

კვლევისშედეგებზედაყრდნობითშეიძლებაითქვას,რომ
ქუთაისისმუნიციპალიტეტშიარსებობსგენდერულიპრობ
ლემების გარკვეული სპექტრი, რომელიც განპირობებულია
სხვადასხვა გარემოებებით: დემოგრაფიული მდგომარეო
ბით; შობადობის შედარებით მცირე ზრდით; სიღარიბის
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მაღალი ხვედრითი წილით; ახალგაზრდობის დასაქმების
პრობლემებით;შედარებითმოკლევადიანეფექტზეგათვლი
ლი სოციალური დაცვის სისტემით; ბოლომდე მოუგვარე
ბელისოციალურიინფრასტრუქტურით;დასხვ.ესდასხვა
პრობლემები ზემოქმედებს ოჯახების როგორც სოციალურ,
ასევეეკონომიკურმდგომარეობაზედასაბოლოოჯამშიწარ
მოშობსწინააღმდეგობებსახალიოჯახებისშექმნასადაგან
ვითარებაში.

ამ საკითხებისადმი ყურადღების გამახვილება მუნიციპა
ლური ხელისუფლების ფუნქციაა და მისი საბიუჯეტო მაჩ
ვენებლების დაგეგმვისა და განხორციელების სტრატეგიულ
ორიენტირებსუნდაშეადგენდეს.

ექსპერტებიმიიჩნევენ,რომმუნიციპალიტეტისთვისშედა
რებითუფროხელმისაწვდომიაიმოჯახებისგამოვლენა,რომ
ლებსაცყველაზემეტადსჭირდებათდახმარება.

გენდერულად მნიშვნელოვანია ასევე მცირე და საშუალო
ბიზნესისგანვითარება,რამდენადაცქალებიყველაზემეტადამ
სფეროებშიარიანდასაქმებულნი.გენდერულჭრილშიესარის
სამოქალაქოსაზოგადოებისაქტიურობისინდიკატორიდაავ
ლენს იმ ინფრასტრუქტურის განვითარების აუცილებლობას,
რომელიც მუნიციპალიტეტმა უნდა განახორციელოს თავისი
უფლებამოსილებისფარგლებში.შრომისბაზრისჩატარებული
ფრაგმენტულიკვლევებისშედეგებიცმოწმობსამკუთხითმუ
შაობისაუცილებლობას.

ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების სტრატეგია
სრულ თანხვედრაშია მსოფლიოს 15  წლიანი მდგრადი გან
ვითარებისგლობალურმიზნებთან(მის17მიზანსდა169ამო
ცანასხელსაწერს193ქვეყანა,მათშორისსაქართველო.გენდე
რულსაკითხებსუშუალოდმე5მიზანიეხება.მასშინათქვამია:
„ჩვენგადავწყვიტეთ,2030წლამდედავამთავროთსიღატაკედა
შიმშილიყველგან;ვებრძოლოთუთანასწორობასქვეყნებშიდა
ქვეყნებსშორის;ვაშენოთმშვიდობიანი,სამართლიანიდაინ
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კლუზიურისაზოგადოებები;დავიცვათადამიანისუფლებები
დახელიშევუწყოთგენდერულთანასწორობას,ქალთადაგო
გონათაუფლებებისრეალიზებას;უზრუნველვყოთპლანეტისა
დამისიბუნებრივირესურსებისუწყვეტიდაცვა.

ჩვენგადავწყვიტეთშევქმნათმდგრადი,ინკლუზიურიდა
განგრძობილი ეკონომიკური ზრდის,გაზიარებული კეთილ
დღეობის, ყველას ღირსეული სამუშაოთი უზრუნველყოფის
პირობები, ეროვნული განვითარების სხვადასხვა დონისა და
შეძლებების გათვალისწინებით. მნიშვნელოვანია, რომ ად
გილობრივი ბიუჯეტის აგებისას   გათვალისწინებულიიქნეს
მოცემული ამოცანების რეალიზებისათვის აუცილებელი ღო
ნისძიებები. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ქალების გენ
დერული ძალადობისაგან დაცვის ღონისძიებების მხარდაჭე
რა, მითუმეტეს,თვითმმართველობას ახალი საკანონმდებლო
ცვლილებებითდაეკისრა პასუხისმგებლობა ძალადობის პრე
ვენციის,მსხვერპლისდაცვისკუთხით.

როგორცვხედავთ,ადგილობრივიბიუჯეტისაკმარისზემე
ტადარისდატვირთულისოციალურივალდებულებებით,მაგ
რამხშირადესარარისმორგებულიიმრეალურსაჭიროებებს,
რომელიცგააჩნიათქალთადასხვაგანსაკუთრებულისაჭირო
ებებისმქონეჯგუფებს.

ამავედროს,შეიძლებადავასკვნათ,რომბიუჯეტისგენდე
რული პარამეტრებით აგება ხელსუწყობს საჯარო სახსრების
სამართლიანდაეფექტურგანაწილებას,ბიუჯეტისდაგეგმვი
სასსამიზნეჯგუფებზეორიენტირებას.გენდერულიბიუჯეტი,
ასევე, ხელსუწყობს კარგი მართვის პრინციპების გამყარებას,
ანგარიშვალდებულებასადაგამჭვირვალობას.მონაცემთაგენ
დერულჭრილშიაღრიცხვაკიგაზრდისქუთაისისბიუჯეტის
გენდერულპასუხისმგებლობას.

ჩა ტა რე ბუ ლი საქ მი ა ნო ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით შე საძ ლე ბე ლი 
გახ და შემ დე გი სა რე კო მენ და ციო ხა სი ა თის წი ნა და დე ბე ბის შე-
მუ შა ვე ბა:
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IV.სარეკომენდაციოწინადადებები:

1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შედგენისას მოსახლეო
ბის ყველა ჯგუფის სპეციფიკური საჭიროებების გენდერულ
ჭრილში სრულადდა სამართლიანად გასათვალისწინებლად,
უმჯობესიათვითმმართველობადაეყრდნოსარამხოლოდტე
რიტორიული ერთეულებიდან წარმოდგენილდადეპუტატე
ბისმიერშემოთავაზებულწინადადებებს.

საერთაშორისო პრაქტიკაშიდამკვიდრებულია საჭიროება
თა სოციალურ–ეკონომიკური კვლევების ჩატარება თვითონ
მოსახლეობისაქტიურიჩართულობით.

ამასთანდაკავშირებით,შეიძლებაგამოყენებულიქნესსაერ
თაშორისოდონორთა მიერ გამოყოფილი გრანტები, მათი მო
პოვებაშესაძლებელიაპერიოდულადგამოცხადებულკონკურ
სებში მონაწილეობისგზით.ასეთკონკურსებშიმონაწილეობა
შეიძლებამიიღონთვითმმართველობებმა,ან/დაარასამთავრობო
ორგანიზაციებმა,თვითმმართველობებთანერთად.

ასეთი მიდგომით შედგენილი მუნიციპალური ბიუჯეტი, მე
ტად შეესაბამება საერთაშორისო სტანდარტებს, გაეროს მიერ შე
მუშავებული მდგრადი განვითარების გლობალურ მიზნებს და
გენდერული მიმართულებით დასახულ ამოცანებს. ამისათვის,
ქუთაისისმუნიციპალიტეტსყველაწინაპირობაგააჩნია.

2. ქუთაისისმუნიციპალიტეტისყოველწლიურიბიუჯეტის
მაღალდონეზეშემუშავებადაბოლოწლებშიმიღწეულიპოზი
ტიურიშედეგებისკიდევუფროგაუმჯობესებაშესაძლებელია
იმ შემთხვევაში, თუ თვითმმართველობას მისი საქმიანობის
ყველა მიმართულებით ექნება წლების მიხედვით შედარება
დისაკუთარიმონაცემთაბაზა(რეალურისტატისტიკა).მარტო
ეროვნულისტატისტიკაყოველთვისობიექტურადვერასახავს
ქალაქებში და რაიონებში არსებულ რეალურ მდგომარეობას,
გამოკვეთილტენდენციებს.

ამისგაკეთებათვითონქალაქებისდარაიონების,მისიმო
სახლეობისინტერესებშია.აუცილებლადუნდაიქნესდაძლეუ
ლიიმისშიში,რომასეთმონაცემთაბაზასსათავისოდდაარა
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კეთილსინდისიერად გამოიყენებს რომელიმე პოლიტიკური
პარტიაანპოლიტიკოსი.

სასურველია,დაინერგოსყოველიმმართველიპოლიტიკუ
რიგუნდისმიერმომდევნოგუნდისთვისაღნიშნულმონაცემ
თაბაზისოფიციალურადსაჯაროდგადაცემისპრაქტიკა.

3. როგორცგენდერული,ისექალაქისთვისნებისმიერისხვა
მნიშვნელოვანი საკითხების (საჭიროებების) მოგვარებისა და
მართვის პროცესში კარგი იქნებოდა მოხალისეების ჩართვა.
საერთოდ,მოხალისეობისინსტიტუტის ევროპულიპრაქტიკა
შესწავლასადადანერგვასმოითხოვს.

მოხალისეობისკარგმაგალითებსიძლევიანისეთისაზოგა
დოებრივიორგანიზაციები,როგორიცაა:„ბაღისკიდე“,საზოგა
დოება„ქუთაისელი“დასხვები.

4. განათლების სისტემაში ახალგაზრდა პედაგოგების, უპირ
ველესადმამაკაცებისმოსაზიდად,კარგიშედეგისმოტანაშეუძ
ლიასკოლებშიკურსდამთავრებულებისსავალდებულომინიმუმ
ერთწლიანისტაჟირებისშემოღებას.2545წლისასაკში საჯარო
სკოლებშიპედაგოგებადმუშაობისწახალისება.მაგალითად,პენ
სიაზეგასვლისასმოხდესასეთიპედაგოგებისათვისგაორმაგე
ბულიპენსიისდანიშვნა.შეიძლებაკანონისინიცირებაც.

5. მაღალიგენდერულიკულტურისოჯახშიდასაზოგადოე
ბაშიშემოტანის  ეფექტურიგზა, პირველეტაპზესკოლამდელ
განათლებაშინოვაციურიმეთოდებისადაინსტრუმენტებისშე
მოღება.ერთ–ერთიასეთიინოვაციურიინსტრუმენტიიქნებოდა
საბავშვობაღების ყველა ასაკობრივიჯგუფის აღმზრდელებად
გენდერულადსათანადოდმომზადებულიკაცისდაქალისდა
ნიშვნა.ერთჯგუფში2პედაგოგიაღმზრდელიკაცისდაქალის
ერთადმუშაობა,მათიდახვეწილიურთიერთობადაპირადმაგა
ლითზებავშვებისაღზრდა,ბევროჯახში,სამწუხაროდ,შვილე
ბის აღზრდაში არსებულუამრავ ნაკლოვანებას აღმოფხვრიდა.
სასურველია,არდაველოდოთ„ზემოდან“წამოსულრეფორმებს
და მუნიციპალიტეტმა საკუთარი ინიციატივით, თვითონ შექ
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მნასრამდენიმეპილოტურიჯგუფიდასცადოსპროფესიულად
დამუშავებულისიახლისმოსინჯვა.თავიდანესარიქნებადიდ
დანახარჯებთანდაკავშირებული.წინასწარივარაუდით,ინიცი
ატივისრეალიზება,რომელიციდეალურიოჯახურიაღზრდის
მოდელის საბავშვო ბაღების ჯგუფებში შემოტანას  ნიშნავს.
გვჯერა,რომამიდეისგანხორციელებასაინტერესოდაპოზი
ტიურ შედეგებს მოიტანს, სკოლამდელი განათლების რეფორ
მაზედიდგავლენასიქონიებსდაქვეყანაში ახალისაუკეთესო
ქართულტრადიციებზედაფუძნებული გენდერული კულტუ
რისდამკვიდრებასშეუწყობსხელს.

6. ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში, როგორც რიცხოვ
ნობის, ისე ანაზღაურების თვალსაზრისით, არსებული აშკარა
გენდერულიდისბალანსის, ასევეუმაღლესიგანათლების მქო
ნე ქალთა უმუშევრობის შესამცირებლად, ქუთაისის თვით
მმართველობამ მომავალი წლის ბიუჯეტშიუნდა გაითვალის
წინოს გარკვეული მიზნობრივი ხარჯები იმ არასამთავრობო
ორგანიზაციებისთვის თანადაფინანსების გამოსაყოფად, რომ
ლებიც პრიორიტეტულად ქალთა ბიზნესის განვითარებისკენ
მიმართულპროექტებსგანახორციელებენ.პრობლემებისგადა
საჭრელადთვითმმართველობის,სამოქალაქოსექტორისდასა
ერთაშორისოორგანიზაციებისმრავალწლიანიმიზანმიმართუ
ლითანამშრომლობაიქნებასაჭირო.

7. ქუთაისისთვითმმართველობასადაქალთაფონდ„სოხუმს“
შორის გაფორმებულითანამშრომლობის მემორანდუმი, გენდე
რულისაკონსულტაციოსაბჭოსშექმნადაგენდერულსაკითხებ
ზეერთობლივიმუშაობანაყოფიერია!ესფაქტიმისასალმებელია.

დაწყებულითანამშრომლობამომავალშიცუნდაგაგრძელდეს
დამასმომავალშიმეტიმასშტაბებიუნდამიეცეს.ამყველაფერმა,
ქუთაისისსაკრებულოშიდამერიაშიდეპუტატებისდახელმძღვა
ნელთანამდებობებზემომუშავეპირების,მათიშრომისანაზღაუ
რებისრეალურგენდერულბალანსამდეუნდამიგვიყვანოს!
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სტრატეგიასაქართველოსადგილობრივ

თვითმმართველობებშიგენდერული

თანასწორობისსაბჭოსფორმირებისადა

ფუნქციონირებისთვის

გზამკვლევიადგილობრივი

თვითმმართველობებისთვის

გენდერულითანასწორობისშესახებ

საქართველოსკანონმდებლობის

იმპლემენტაციისთვის

I.რისთვისგახდასაჭირო„გზამკვლევის“შექმნა:წარმოდგე
ნილიპუბლიკაციაარისსარეკომენდაციოდოკუმენტისაქარ
თველოს ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებისა1 
დასამოქალაქოსაზოგადოებისორგანიზაციებისათვისგენდე
რულითანასწორობის  შესახებ საქართველოს კანონმდებლო
ბის იმპლემენტაციის გაადვილების და ამ კანონების ყოველ
დღიურცხოვრებაშირეალურიგამოყენებისათვის.

„გზამკვლევი“  შემუშავდა  ქალთა არასამთავრობოორგა
ნიზაციაფონდი „სოხუმის“ მიერ, მუნიციპალურიგენდერუ
ლი საკონსულტაციო საბჭოების სამწლიანი გამოცდილების
საფუძველზე.პილოტურიგენდერულისაბჭოებიდაფუძნდა
პროექტის „გენდერულისაკონსულტაციო საბჭოები  ქალთა
როლის ამაღლება რეგიონებში სოციალური ცვლილებები
სათვის“ფარგლებში(პროექტისმხარდამჭერიგაეროსქალთა
ფონდიUNWOMEN).

1 საქართველოს ორგანული კანონი ადგილობრივი თვითმმართ
ველობის შესახებ. მე4 მუხლის მიხედვით ადგილობრივი თვით
მმართველობისორგანოებსწარმოადგენს:საკრებულო,გამგეობა,გამ
გეობისრწმუნებულები.
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ფონდი „სოხუმის“ პროექტის ფარგლებში შექმნილი პი

ლოტური გენდერული საკონსულტაციო საბჭოების შესა
ხებ ინფორმაცია იხილეთ ვებგვერდებზე: www.fsokhumi.ge, 
www. gac.fsokhumi.ge.

აღნიშნულიპროექტისსაბოლოომიზანიიყოგენდერული
თანასწორობისპოლიტიკისხელშეწყობაადგილობრივთვით
მმართველობაში ადგილებზე გენდერული თანასწორობის
ინსტიტუციური მექანიზმის დანერგვით, რისთვისაც დასავ
ლეთსაქართველოსსამმუნიციპალიტეტში (ქუთაისი,სენაკი,
ოზურგეთი)პროექტისფარგლებშიშეიქმნაპილოტურიგენდე
რულითანასწორობისსაბჭოები.

პარალელურად,პარტნიორორგანიზაციებთანერთადხორ
ციელდებოდა  საკანონმდებლო ცვლილების ადვოკატირება
ადგილებზე გენდერული საკონსულტაციო საბჭოების დასა
ნერგად,რაცდაგვირგვინდა2016წლის28აპრილსსაქართვე
ლოსპარლამენტისმიერმიღებულისაკანონმდებლოცვლილე
ბით„გენდერულითანასწორობისშესახებკანონსა“და„ადგი
ლობრივითვითმმართველობისკოდექსში“.

ჩვენიამოცანააფონდი„სოხუმის“მიერგანხორციელებუ
ლი პილოტური პროექტის  ფარგლებში ორგანიზებული ქუ
თაისის, ოზურგეთის, სენაკის გენდერული საკონსულტაციო
საბჭოებისუკვე არსებულიგამოცდილებისგაზიარებითმოხ
დესახალისაკანონმდებლოცვლილებებისშესაბამისიგენდე
რულითანასწორობისსაბჭოებისშექმნამუნიციპალიტეტებში,
შემდგომშიადგილობრივიგენდერულითანასწორობისსტრა
ტეგიისდასამოქმედოგეგმისმიღება.

მიღებული საკანონმდებლო რეგულაციების დროული
ამოქმედებახელსშეუწყობსქვეყნისმიერდეკლარირებული
გენდერულითანასწორობისადასოციალურისამართლიანო
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ბისპოლიტიკისგანხორციელებას;საერთაშორისოვალდებუ
ლებებითგამყარებული,მსოფლიოსმდგრადიგანვითარების
მიზნების შესაბამისი ადგილობრივი გენდერული პოლიტი
კისდანერგვას.

2016წლის28აპრილსსაქართველოსპარლამენტისმიერ
„გენდერულითანასწორობისკანონში“განხორციელებული
ცვლილებებით გენდერული თანასწორობის შესახებ კანო
ნის ერთერთი მიზანია, მუნიციპალიტეტში გენდერული
თანასწორობის საბჭოს შექმნით გაიზარდოს ქალების და
სხვასოციალურიჯგუფებისმონაწილეობაგადაწყვეტილე
ბისმიღებისპროცესშიდამათადგილობრივდონეზემიე
ცეთშესაძლებლობა,ჩაერთონთემისგანვითარებაში.

აქ წარმოდგენილი დოკუმენტი დახმარებას სთავაზობს
თვითმმართველობის წარმომადგენლებს, განსაკუთრებით,
საკრებულოს წევრებს, გამგეობის რწმუნებულებს, რომლებიც
უშუალოდსოფლებისმოსახლეობასთანმუშაობენ,სამოქალა
ქოსაზოგადოებისორგანიზაციებს,თემისაქტივისტებსგენდე
რულითანასწორობისმიზნებისმიღწევაში.

დოკუმენტშიწარმოდგენილიინფორმაციაეხებაგენდერუ
ლითანასწორობის კანონსდა ადგილობრივითვითმმართვე
ლობისკოდექსს,რომელიცარეგულირებსგენდერულითანას
წორობის ადგილობრივი ინსტიტუტის შექმნას და ფუნქციო
ნირებას;დღემდეარსებულიპილოტურიგენდერულისაკონ
სულტაციოსაბჭოებისსაქმიანობისპოზიტიურპრაქტიკასდა
გამოწვევებს;გენდერულითანასწორობისსაბჭოსოპტიმალურ
შემადგენლობას;ადგილობრივიგენდერულისტრატეგიისადა
სამოქმედოგეგმისმნიშვნელობას;გენდერულითანასწორობის
საბჭოებისკომპეტენციასმიკუთვნებულსაკითხებს;გენდერუ
ლიმრჩევლისინსტიტუტს;საბჭოსსაქმიანობისწესს.მოცემუ
ლიატერმინთაგანმარტება.
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II.საქართველოსკანონიგენდერულითანასწორობისშესა

ხებ:საქართველოსპარლამენტისმიერკანონიმიღებულიქნა

2010წლისმაისში.

გთავაზობთ ამონარიდებს გენდერულითანასწორობის შე

სახებ კანონიდან, რომელიც უშუალოდ ეხება ადგილობრივი

თვითმმართველობისორგანოებისპასუხისმგებლობასკანონის

იმპლემენტაციისსაკითხში.

მუხლი2.კანონისმიზნები

კანონისმიზნებია:უზრუნველყოსსაზოგადოებრივიცხოვ

რებისყველასფეროშიდისკრიმინაციისდაუშვებლობა,სათა

ნადოპირობებისშექმნაქალისადამამაკაცისთანასწორიუფ

ლებების,თავისუფლებებისადაშესაძლებლობებისრეალიზა

ციისათვის,ხელიშეუწყოსდისკრიმინაციისთავიდანაცილე

ბასადააღმოფხვრას.

კანონი განსაზღვრავს სახელმწიფო პოლიტიკის ძირითად

მიმართულებებს ქალისა და მამაკაცის თანასწორი უფლე

ბების, თავისუფლებებისა და შესაძლებლობების სფეროში.

ითვალისწინებს სახელმწიფო და თვითმმართველობის ორ

განოების ნორმატიული აქტების პროექტების ექსპერტიზას

გენდერული თანასწორობის დაცვისა და უზრუნველყოფის

მიზნით;სახელმწიფობიუჯეტისფორმირებისასგენდერული

თანასწორობის პრინციპის დაცვას; მოქალაქეთა კონსტიტუ

ციურიუფლებებისადათავისუფლებებისგანხორციელების

კენ,ასევესოციალურისფეროსგანვითარებისკენმიმართულ

სახელმწიფო პროგრამებში გენდერული თანასწორობის უზ

რუნველმყოფიღონისძიებებისჩართვას.
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მუხლი13.გენდერულითანასწორობის
უზრუნველყოფაადგილობრივი
თვითმმართველობისორგანოებისმიერ
1. მუნიციპალიტეტის ორგანოები საქართველოს კონსტი

ტუციის, საერთაშორისო ხელშეკრულებების, საქართველოს
ორგანულიკანონის„ადგილობრივითვითმმართველობისკო
დექსი“, საქართველოს სხვა საკანონმდებლო აქტებისადა მუ
ნიციპალიტეტის საკრებულოს ნორმატიული ადმინისტრაცი
ულსამართლებრივი აქტების შესაბამისად შეიმუშავებენ და
ახორციელებენ ღონისძიებებს ადგილებზე დისკრიმინაციის
გამოვლენისადააღმოფხვრისუზრუნველსაყოფად.

11. მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის საკ რე ბუ ლო მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში 
გენ დე რულ სა კი თხებ ზე სის ტე მუ რი და სა ქარ თვე ლოს პარ-
ლა მენ ტის მი ერ შექ მნილ გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის საბ-
ჭოს თან კო ორ დი ნი რე ბუ ლი მუ შა ო ბის უზ რუნ ველ სა ყო ფად 
ქმნის მუ ნი ცი პა ლურ გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის საბ ჭოს, 
რომ ლის შე მად გენ ლო ბა, სტა ტუ სი, ფუნ ქცი ე ბი და უფ ლე ბა-
მო სი ლე ბა გა ნი საზ ღვრე ბა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის საკ რე ბუ ლოს 
რეგ ლა მენ ტი თა და მუ ნი ცი პა ლუ რი გენ დე რუ ლი თა ნას წო-
რო ბის საბ ჭოს დე ბუ ლე ბით, რო მელ საც ამ ტკი ცებს შე სა ბა მი-
სი საკ რე ბუ ლო.

12. მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის სა კი-
თხე ბის შეს წავ ლის, გან სა ხორ ცი ე ლე ბე ლი საქ მი ა ნო ბის და გეგ-
მვის და ღო ნის ძი ე ბე ბის კო ორ დი ნა ცი ის მიზ ნით მუ ნი ცი პა ლი-
ტე ტის გამ გე ბე ლი/ მე რი გან საზ ღვრავს შე სა ბა მის გამ გე ო ბა ში/ 
მე რი ა ში გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის სა კი თხებ ზე პა სუ ხის მგე-
ბელ სა ჯა რო მო სამ სა ხუ რეს.

2. ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლი ერ თე უ ლის ბი უ ჯე ტი, 
სო ცი ა ლურ -ე კო ნო მი კუ რი გან ვი თა რე ბის პრი ო რი ტე ტე ბი, მუ-
ნი ცი პა ლუ რი პროგ რა მე ბი და გეგ მე ბი იმ გვა რად უნ და შე მუ შავ-
დეს, რომ გა მო ი რი ცხოს ნე ბის მი ე რი ფორ მის დის კრი მი ნა ცი ა.

3. სა ხელ მწი ფო ორ გა ნო ე ბი თა ვი ან თი კომ პე ტენ ცი ის ფარ-
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გლებ ში უწე ვენ ორ გა ნი ზა ცი ულ, სა ინ ფორ მა ციო და სხვა სა ხის 
დახ მა რე ბას ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის ორ გა ნო ებს 
მათ საქ მი ა ნო ბა ში დის კრი მი ნა ცი ის თა ვი დან აცი ლე ბი სა და 
ადა მი ა ნის სა ყო ველ თა ოდ აღი ა რე ბულ უფ ლე ბა თა და თა ვი-
სუფ ლე ბა თა დაც ვის მიზ ნით.

საქართველოს 2014წლის5თებერვლის კანონი №1964 
ვებგვერდი,19.02.2014წ.

საქართველოს2016წლის28აპრილისკანონი№5069ვებ
გვერდი,13.05.2016წ.

III.გენდერულითანასწორობისსაბჭოსინსტი-
ტუციონალიზაცია ადგილობრივი თვითმმარ-
თველობისკოდექსში

2016წლის28აპრილსსაქართველოსპარლამენტისმიერმი
ღებულიდადგენილებით,გენდერულითანასწორობისშესახებ
კანონში შესული ცვლილების პარალელურად შევიდა ცვლი
ლება ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსში2, რომ
ლითაც ადგილობრივ თვითმმართველობის ორგანოებს განე
საზღვრათსათათბიროორგანოების(საბჭო,კომიტეტიდასხვა)
შექმნადამათისაქმიანობისწესისგანსაზღვრა.მოცემულიინ
სტიტუტი პასუხობს საქართველოს კანონმდებლობით გათვა
ლისწინებულ შემთხვევებს  ამ მოცემულობაში გენდერული
თანასწორობისკანონშიშესულცვლილებას,რომელიცკარგად
ესადაგებაარსებულპოლიტიკურტენდენციებსგენდერული
თანასწორობის ინსტიტუციური მექანიზმების დანერგვას და
მათიქმედითობისუზრუნველყოფას.

2საქართველოს ორგანული კანონი „ადგილობრივი თვითმმართველობის 
კოდექსი“. 24ე მუხლის პირველ პუნქტის ბ.თ) ქვეპუნტი. „მისი უფ
ლებამოსილებისთვის მიკუთვნებული ცალკეული საკითხების შესას
წავლად და შესაბამისი დასკვნებისა და რეკომენდაციების მოსამზა
დებლად,აგრეთვესაქართველოსკანონმდებლობითგათვალისწინებულ
შემთხვევებშიდადადგენილი წესით სათათბიროორგანოების (საბჭო,
კომიტეტიდა სხვა)  შექმნადა მათი საქმიანობის წესის განსაზღვრა;“.
(საქართველოსსაკანონმდებლომაცნე(www.matsne.gov.ge)
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IV.პილოტურიგენდერული
საბჭოებისგამოცდილება
1.ფონდი „სოხუმის“ მიერდანერგილი პილოტური გენდე

რული საკონსულტაციო საბჭოები ქუთაისში, ოზურგეთსა და
სენაკში საქართველოს რეალობაში პირველიმოდელია,რომე
ლიცადგილობრივდონეზეგენდერულიპოლიტიკისდანერგვას
უწყობს  ხელს. საბჭოების მიერდეკლარირებულიიყოგენდე
რულად სამართლიანი, ადგილობრივი სამოქალაქო ჯგუფების
საჭიროებებზემორგებულიპოლიტიკისხელშეწყობა,რისთვი
საცდაინერგასაჭიროებათაკვლევის,გენდერულიმონიტორინ
გისადაანალიზისკომპონენტები.ფოკუსიგაკეთდაქალების,
მრავალშვილიანიდედების,მარტოხელამშობლების,ახალგაზ
რდების,შშმპირების,ეთნიკურიუმცირესობებისსასიცოცხლო
საჭიროებებზე,ზოგადადსოციალურიდაეკონომიკურიგანვი
თარებისპოლიტიკისშედარებითგრძელვადიანპერსპექტივებ
ზე;ბიუჯეტისფორმირებისასდამისიშესრულებისსხვადასხვა
ეტაპზემოქალაქეთაჯგუფებისჩართულობაზე.

დაიწყოგენდერულიბიუჯეტისპრაქტიკისდანერგვა,რო
მელიც გულისხმობს ყველა ადგილობრივი სამოქალაქოჯგუ
ფისინტერესისგათვალისწინებასდამათმონაწილეობასადგი
ლობრივირესურსებისგანაწილებაში,გენდერულმონიტორინ
გსადა ანალიზზედაფუძნებულდაგეგმარებას, პროგრამების
შედგენისასსაჭიროებათაკვლევისშედეგებისგათვალისწინე
ბას,შესრულებულიპროგრამებისეფექტისდადგენას,სხვადას
ხვასოციალურიჯგუფის,მათშორისქალების, ახალგაზრდე
ბისდაა.შ. უფროგრძელვადიანპერსპექტივაზეორიენტირე
ბულმიდგომებს.

პილოტურიგენდერულისაბჭოების აღიარებულიპრაქტი
კით,ასეთიმიდგომაბევრადუფროანგარიშვალდებულსხდის
ხელისუფლებას, ბევრადუფრომეტია მგრძნობელობა სოცია
ლურადმოწყვლადიჯგუფებისსაჭიროებებისადმი.

დასამალი არ არის, რომ თითქმის არცერთ მუნიციპალი
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ტეტში საბიუჯეტო  პროგრამები არ ეფუძნება კვალიფიციურ
კვლევებს. არსებულისტატისტიკაპირობითიადაპროგრამის
მოსარგებლეთა/მსურველთარაოდენობასასახავსმხოლოდ,მა
შინ,როცაუცნობიაპროგრამისრეალურისაჭიროებებისმქონე
ბენეფიციართა სრული შემადგენლობა.  გენდერული საბჭოე
ბისერთერთიმთავარიდანიშნულებასწორედადგილობრივი
სტატისტიკურიბაზისდახვეწაუნდაგახდეს.

2. მიღებული რეკომენდაციები და საბჭოს ეგიდით გან
ხორციელებული პროექტები: პილოტური გენდერული საბ
ჭოებისმიერ  ჩატარებულიკვლევებისშედეგადმიღებული
რეკომენდაციები ეხებოდა გენდერული განათლების აუცი
ლებლობას; ქალების სოციალური და ეკონომიკური აქტი
ვობისხელშეწყობას;სოციალურიინფრასტრუქტურის,კერ
ძოდ,სკოლამდელიგანათლებისსერვისისკეთილმოწყობას
და სერვისის პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლებას; გენ
დერული ბიუჯეტირების პრაქტიკის დანერგვას;  რეპრო
დუქტიულიშრომისდაფასებას;ხანდაზმულთადაცვას;ერ
თერთი ყველაზე მწვავე გენდერული გამოწვევის, ოჯახში
ძალადობისპრობლემისმოსაგვარებლადშესაბამისიპოლი
ტიკის დანერგვას; გრძელვადიან პროექტებს ახალგაზრდე
ბისგანვითარებისათვისდაა.შ.

დანერგილიაქსელურიმუშაობა,შექმნილიასაქართველოს
ადგილობრივიგენდერულითანასწორობისსაბჭოებისქსელი.
მასშიგაერთიანებაახალშექმნილგენდერულითანასწორობის
საბჭოებსგამოცდილებისგაზიარებისსაუკეთესოსაშუალებას
მისცემს.

პილოტური გენდერული საბჭოების ერთერთი მონაპოვა
რიაადგილობრივიგენდერულიპოლიტიკისსტრატეგიისადა
სამოქმედოგეგმებისშედგენა,რომელიცშესაბამისობაშიაგენ
დერული თანასწორობის კანონის ეროვნულ სამოქმედო გეგ
მასთან.ნიშანდობლივია,რომამსტრატეგიულიგეგმისმნიშ
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ვნელოვანი  ნაწილი ინტეგრირებულია ადგილობრივ პოლი
ტიკასადაპრაქტიკაში.

3. გენდერული განათლება: საბჭოების საქმიანობის ქვაკუ
თხედიიყოუწყვეტიგენდერულიგანათლება,რადგანდასამა
ლიარაა,ამსაკითხშიგანათლებისდაცნობიერებისამაღლება
ჩვენისაზოგადოებისყველადონეზესასიცოცხლოდაუცილე
ბელია.პირველრიგშისაკანონმდებლობაზითგათვალისწი
ნებულითვითმმართველობისვალდებულებებისადაუფლე
ბამოსილებების სწორი გააზრება, არსებული ტენდენციებისა
და ქვეყნის მიერ აღებული კურსის შესაბამისი ინოვაციური
მიდგომებისა და პროექტების დანერგვა, კომუნიკაციის ხა
რისხისგაუმჯობესებასაკუთარმოქალაქეებთანდარეალური
თვითმმართველობის პრინციპების დაცვა; განსაკუთრებული
საჭიროების მქონე ადამიანების (შშმ პირები, უსახლკაროები,
დევნილთა უმწეო ჯგუფები, მარტოხელა მშობლები, ოჯახში
ძალადობის მსხვერპლები და ა.შ.) პრობლემების დანახვა და
არსებულირესურსებისშესაბამისი,კვლევებზედაფუძნებული
ღონისძიებებისდაგეგმვა.

V.გენდერულითანასწორობისსაბჭოს
ოპტიმალურიშემადგენლობა
გენდერულითანასწორობის კანონში შეტანილი ცვლილებე

ბისპარალელურად,კანონპროექტისდანართისთანახმად,მუნი
ციპალურიგენდერულითანასწორობისსაბჭოებისშემადგენლო
ბაში,ძირითადად,უნდაშევიდნენსაკრებულოსთავმჯდომარე;
ფრაქციების,კომისიისთავმჯდომარეები;კანონითგანსაზღვრუ
ლი   მუნიციპალიტეტის გამგებელის/მერის  მიერ  შესაბამის
გამგეობაში/მერიაში  გენდერული თანასწორობის საკითხებზე
პასუხისმგებელისაჯარომოსამსახურე(გენდერულიმრჩეველი);
ადგილობრივიარასამთავრობოსექტორისმიერდელეგირებული
წარმომადგენელი.ასევესაკრებულოსთავმჯდომარისთვისმი
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მართვისსაფუძველზეადგილობრივიკვალიფიციურისამოქა
ლაქოსექტორისდაინტერესებულიწარმომადგენლები.

VI.საბჭოსსაქმიანობისწესი
საბჭოსსაქმიანობისწესს/დებულებასამტკიცებსმუნიციპა

ლიტეტისთავმჯდომარე.  საბჭოს წევრების შემადგენლობაში
საპირისპირო სქესის წარმომადგენლები უნდა იყვნენ არანაკ
ლებ40%ისა.

ფონდი„სოხუმის“პილოტურიპროექტისგამოცდილებით,
მართალია, გადაწყვეტილების ბერკეტები თვითმმართველო
ბისპირველპირებსაქვთდამათიმონაწილეობასაბჭოშიაუ
ცილებელია,მაგრამარსებულიპრაქტიკისგათვალისწინებით,
არისრეკომენდაცია,საბჭოსშემადგენლობაშიშევიდნენსაკრე
ბულოს რიგითი წევრები, აღმასრულებელი ხელისუფლების
შესაბამისისამსახურებისწარმომადგენლებიც.

 რაც შეეხება სამოქალაქო საზოგადოების მონაწილეობას
საბჭოსმუშაობაში:ადგილობრივიკვალიფიციურიარასამთავ
რობოორგანიზაციების,მედიის,სხვადასხვასოციალურიჯგუ
ფისწარმომადგენლებისმონაწილეობასაბჭოსმუშაობაშიაუმ
ჯობესებს საზოგადოებასთან საბჭოს კომუნიკაციის ხარისხს,
ახალი თემებისა და ინოვაციური პროექტების მაჩვენებელს,
ზრდის საბჭოს ადამიანურ და ინტელექტუალურ რესურსს,
განსაკუთრებით   გენდერულისაკითხებისგააზრებაში, ბევ
რადუფრომოქნილსხდისახალირესურსებისადადონორების
მოზიდვის პოლიტიკას, რომელთათვისაც შედარებით უფრო
მიმზიდველიასამოქალაქოდასახელმწიფოსექტორისერთობ
ლივი საქმიანობის პრაქტიკა გენდერულად ორიენტირებუ
ლი პოლიტიკის დაგეგმვისა და განხორციელების საკითხში
(თვალსაჩინომაგალითიაოზურგეთისგენდერულისაბჭოსმი
ერინიცირებულიპროექტი„კიბოგანაჩენიარარის“,რომელმაც
მომდევნო ეტაპზე ერთერთი საერთაშორისო ორგანიზაციის
მხარდაჭერამოიპოვა).
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VII.გენდერულიმრჩევლისინსტიტუტი
სადღეისოდარაერთმუნიციპალიტეტშიმოქმედებსგენდე

რულიმრჩევლისინსტიტუტი,როგორცადგილობრივსაკანონ
მდებლო,ასევეაღმასრულებელხელისუფლებაში(ზოგანარის
სპეციალურიშტატი,ზოგანმოვალეობასითავსებსსხვასამსა
ხურებრივპოზიციაზემყოფისაჯარომოხელე).

2017წლის1იანვრიდანმერიაში/გამგეობაშიდაშვებულია
საშტატო ერთეული,რომლის ფუნქციები,უფლებამოსილება
ასევე რეკომენდებულია გენდერულითანასწორობის კანონის
პროექტთან წარმოდგენილ თანმხლებ პაკეტში. მათ შორის 
გენდერულჯგუფებთანკომუნიკაცია,გენდერულიგამოწვევე
ბისდადგენა,ადგილობრივისაკანონმდებლოაქტებისგენდე
რული ექსპერტიზა, საბჭოსდღის წესრიგის მომზადება, მისი
ფუნქციონირებისთვის საჭირო სხვა საქმიანობის  წარმართვა,
ადგილობრივსაკანონმდებლოდააღმასრულებელრგოლებს
შორისგენდერულსაკითხებთანდაკავშირებითინფორმაციის
გაცვლისუზრუნველყოფადაა.შ.

ჩვენიდაკვირვებით,არსებობსმახინჯიპრაქტიკაამპოზი
ციაზეშემთხვევითიდაგაუთვითცნობიერებელიადამიანების
დანიშვნისა,რაცსერიოზულსაფრთხესშეუქმნისგენდერული
საბჭოსფუნქციონირებასდათვითმმართველობისათვისკანო
ნითმიკუთვნებულივალდებულებებისშესრულებას.

VIII.გენდერულიბიუჯეტირება
თვითმმართველობის წარმომადგენლები ხშირ შემთხვევაში

გამოხატავენგაკვირვებასრასნიშნავსგენდერულიბიუჯეტიდა
რითარისისსაინტერესოდაგანსხვავებული.თუგენდერულად
ორიენტირებულიბიუჯეტინიშნავსსოციალურადორიენტირე
ბულბიუჯეტს,რომლისძირითადისფეროებიაგანათლება,ჯან
დაცვა, სოციალურიდაცვა,რითვერაკმაყოფილებსთვითმმარ
თველობებისბიუჯეტიამკრიტერიუმებს:ისხომსწორედამსო
ციალურივალდებულებებითარისდატვირთულიდაორიენტი
რებულიამოქალაქეებისსაჭიროებათადაკმაყოფილებაზე.
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უნდა განიმარტოს, რომ გენდერული ბიუჯეტი, პირველ

რიგში,ეყრდნობაკვლევებს,რომელიცთვალსაჩინოსხდისმო
თხოვნასმომსახურებაზე.ეფუძნებაზუსტსტატისტიკას(მაგა
ლითად რამდენი ბავშვიადარჩენილისკოლამდელიგანათ
ლების სერვისის გარეშე, ჩვენს მიერ 5 ახალი ბაღის აშენების
შემთხვევაში რამდენის დაკმაყოფლებას შევძლებთ, რამდენი
დედაგამოთავისუფლდებააქტიურისოციალურისაქმიანობი
სათვის);

ნიშნავსქალებისთვისარამხოლოდერთჯერადიშემწეო
ბებისგამოყოფას, არამედეკონომიკურიგანვითარების პროგ
რამების ხელშეწყობას; მარტოხელა მშობლების პრობლემებში
არამხოლოდდედების,არამედმამებისსაჭიროებებისგათვა
ლისწინებას;

 დემოგრაფიულ პრობლემებზე ზრუნვის პოლიტიკაში
წყვილებისუშვილობისპრევენციისკუთხითაქცენტსარამხო
ლოდქალისრეპროდუქციაზე,არამედმამაკაცისანდროლოგ
თანკონსულტაციებისდაფინანსებასდაა.შ;

არამხოლოდშშმპირებისზუსტსტატისტიკას,არამედმა
თი მომვლელების საჭიროებებსდაიმ პროგრამებზეზრუნვას,
რაც მათსახლიდან გაუსვლელადშრომით აქტიურობაში შეუ
წყობსხელს; შშმ პირების არა მხოლოდზრუნვისობიექტებად
მოაზრებას,პანდუსებისუზრუნველყოფას,არამედმათისოცია
ლურიინტეგრირებისპოლიტიკასმაგ.დასაქმებისხელშეწყო
ბას,სპეციალიზირებულიავტოსკოლისგაკეთებასდაა.შ.

IX.ოჯახშიძალადობისპრობლემა,
როგორცგენდერულითანასწორობის
საბჭოებისინტერვენციისსფერო
ბოლო წლებში ქვეყნის მასშტაბით არსებული საგანგა

შო სტატისტიკის ფონზე ხელისუფლებამ განსაკუთრებულ
კონტროლზეაიყვანაოჯახშიძალადობის აღკვეთისღონის
ძიებები, რომელშიც მნიშვნელოვანი ვალდებულებებიუკვე
ადგილობრივ თვითმმართველობასაც აქვს (საქართველოს
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ორგანული კანონი „ადგილობრივი თვითმმართველობის
კოდექსი“.მუხლი16.მუნიციპალიტეტისსაკუთარიუფლე
ბამოსილებები,მე4პუნქტი)3.კანონისთანახმად,თვითმმარ
თველობისსაკუთარუფლებამოსილებასგენდერულითანასწო
რობისხელშეწყობისგარდაგანეკუთვნებაოჯახშიძალადობის
პრევენციის,ოჯახშიძალადობისმსხვერპლთადაცვისადადახ
მარებისღონისძიებებისგანხორციელება.გენდერულითანასწო
რობისსაბჭოებისერთერთუმთავრესამოცანადსწორედამუფ
ლებამოსილებისგანხორციელებისუზრუნველყოფაუნდაიქნეს
მოაზრებული, რადგან ოჯახში ძალადობა, რომელიც ყველაზე
ხშირადგენდერულინიშნითხორციელდება, წარმოადგენსსე
რიოზულგამოწვევას ადგილობრივთემში მოქალაქეთა, განსა
კუთრებითმათიყველაზემოწყვლადიჯგუფებისნორმალური
ფუნქციონირებისათვის.

არსებული გენდერული საბჭოების მიერ ამ მიმართულე
ბითუკვეგანხორციელებულმასაქმიანობამმოიტანაის,რომ
მუნიციპალიტეტებში დაიწყო ძალადობის პრევენციის კუ
თხითმოქალაქეებთანსაინფორმაციოსაგანმანათლებლოსაქ
მიანობა; თვითმმართველობის პერსონალის კვალიფიკაციის
ამაღლება ძალადობის გამომწვევი მიზეზების,რისკჯგუფის
ოჯახებთანმუშაობის,ძალადობისგანდაცვისსამართლებრი

3 https://matsne.gov.ge/ka/document/view/2244429 4. ადგილობრივი
თვითმმართველობის ორგანო უფლებამოსილია ამ მუხლის მე3
პუნქტით განსაზღვრული წესით განახორციელოს ღონისძიებები
დასაქმების ხელშეწყობის, სოფლის მეურნეობის, მათ შორის, სა
სოფლოსამეურნეო კოოპერაციის, მხარდაჭერისა და ტურიზმის
განვითარების,სოციალურიდახმარებისადაჯანმრთელობისდაცვის,
ადგილობრივ დონეზე ახალგაზრდული პოლიტიკის განვითარების
ხელშეწყობის, მასობრივი სპორტის ხელშეწყობის, გარემოს დაცვის,
საზოგადოებრივი განათლების, გენდერული თანასწორობის ხელ
შეწყობის, ოჯახში ძალადობის პრევენციის, ოჯახში ძალადობის
მსხვერპლთადაცვისადადახმარების,ადგილობრივიმნიშვნელობის
არქივის წარმოების, ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების,
ადამიანის ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო გარემოს შექმნის, მუ
ნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ინვესტიციების მოზიდვის, ინო
ვაციურიგანვითარებისმხარდაჭერისდასხვამიზნებით.
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ვიმექანიზმებისთაობაზე;რამდენიმეთვითმმართველობის
ბიუჯეტში აისახა ძალადობის მსხვერპლისდახმარების ღო
ნისძიებები (ერთჯერადი დახმარება, დროებითი საცხოვრი
სითუზრუნველყოფადაა.შ.).განსაკუთრებულიყურადღება
უნდადაეთმოს  კანონის სამოქმედოგეგმითთვითმმართვე
ლობისთვის  გათვალისწინებულ ღონისძიებებს, რომელშიც
აისახა თვითმმართველობის პერსონალის განათლების, სკო
ლამდელი დაწესებულებების პედაგოგების ტრენინგების,
ნაადრევი ქორწინების პრევენციის, ჯანსაღი ცხოვრების წე
სისხელშეწყობისღონისძიებებიდაა.შ.).ამკუთხითსაჭირო
რესურსები, შეიძლება, მოპოვებულიიქნეს ადგილობრივდა
საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციებთან თანამ
შრომლობით,ასევეგამოიყოსრესურსებიადგილობრივიბი
უჯეტიდან, რის შესაძლებლობასაც იძლევა ადგილობრივი
თვითმმართველობისკოდექსი4.  საკითხისმნიშვნელობა აღ
ნიშნულია „თვითმმართველობისუწყვეტიგანათლების კონ
ცეფციაშიც“,რომელშიცხაზგასმულიაგენდერულითანასწო
რობისდაცვისპრინციპი.კონცეფციაშინათქვამია,რომ„მუნი
ციპალიტეტებისასწავლოპროგრამებისპასიურიმომხმარებ
ლებიდანთანდათანუნდაგადაიქცნენაქტიურდამკვეთებად,
გაიზარდოსსასწავლოპროგრამებისდასწავლებისპროცესის
ხარისხი“5. ეს ნიშნავს, რომ გენდერულითანასწორობის საბ
ჭოების ეფექტური ფუნქციონირებისათვის საკმარისად არის
საკანონმდებლორეგულაციებიდაშესაძლებელიაადგილობ
რივირესურსებისგარკვეულინაწილისთვითმმართველობის
შეხედულებისამებრგანკარგვა,ასევეახალირესურსებისმო
პოვება.

4 https://matsne.gov.ge/ka/document/view/2244429 [2.მუნიციპალიტეტი
მოხელეთა პროფესიული განვითარებისათვის მიმართავს შრომის
ანაზღაურებისათვის გათვალისწინებული საბიუჯეტო ასიგნებების
საერთომოცულობისარანაკლებ1პროცენტს(ამოქმედდეს2017წლის
1იანვრიდან).
5https://www.matsne.gov.ge/ka/document/view/2365571.
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X.ტერმინთაგანმარტება

გენდერი - „სოციალურისქესი” გულისხმობსსოცია
ლურადგანსაზღვრულროლებს,ნორმებს,ფუნქციებს,აღქმებს,
ქცევებსადაიმმოლოდინებს,რომლებიცჩვენმამაკაცებსადა
ქალებთანდაკავშირებითგაგვაჩნიამოცემულსაზოგადოებაში,
კულტურაში.

გენდერულიროლი კულტურაში არსებულიმოლოდი
ნებიიმისშესახებ,თურა არისშესატყვისიქცევა კაცისათვის
დაქალისათვის.

გენდერულისტერეოტიპებიფართოდგავრცელებული
და ხშირად არაზუსტი შეხედულებები ქალისა და მამაკაცის
უნარებზე,თვისებებზედასოციალურქცევაზე.

გენდერული ანალიზი გულისხმობს სისტემატურ
ანალიზს, თუ რა განსხვავებული გავლენა აქვს ამა თუ იმ
კონცეფციას, პროგრამას, პოლიტიკას ქალისა და მამაკაცის
განვითარებაზე. გენდერული ანალიზისთვის უნდა განვას
ხვავოთ რესურსები, აქტივობები, პოტენციალი და ხელის
შემშლელი ფაქტორები ცალკეული პროგრამის/პროექტის
განხორციელებისდროს,ცალკექალებისთვისდამამაკაცე
ბისათვის;გამოითხოვსსქესითგანცალკევებულმონაცემებს
დაიმისგაგებას,თუროგორარისგანაწილებულიდაშეფასე
ბულიშრომა;ხორციელდებაგანვითარებისპროცესისყველა
სტადიაზე, რათა აღმოიფხვრას უთანასწორობა და მიღწეუ
ლიიქნასგანვითარებისმიზნებისშესაბამისიმაქსიმალური
შედეგიანობა.

გენდერულიბიუჯეტისოციალურადსამართლიანი,გენ
დერულ ანალიზზე დამყარებული ბიუჯეტი, რომელიც აკმა
ყოფილებსსპეციფიკურგენდერულმოთხოვნებს.გენდერული
ბიუჯეტიარნიშნავსბიუჯეტს50/50ქალებსადაკაცებზე,არა
მედგანაწილებულიასაჭიროებებისმიხედვით.
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დისკრიმინაცია სქესობრივი ნიშნით პრაქტიკა, რომ

ლისსაშუალებითერთერთსქესსენიჭებაუპირატესობამეო
რესთან შედარებით. სქესის ნიშნით ნებისმიერი განსხვავება,
გამიჯვნა ან/და შეზღუდვა, რაც გამოხატულია უფლებებისა
და ძირითადითავისუფლებების განსხვავებული აღიარებით,
შესაძლებლობების არათანაბარიწარმოჩენით, შესუსტებითან
სრული უარყოფით და ხორციელდება პირდაპირი ან ირიბი
დისკრიმინაციისფორმით.

გენდერულიბალანსიიგივეგენდერულიწონასწორო
ბა. მდგომარეობა,როდესაცდაცულია ქალებსადა მამაკაცებს
შორის რაოდენობრივი წონასწორობა, რაც განაპირობებს გა
დაწყვეტილების,ძალაუფლების,უფლებებისდათავისუფლე
ბებისთანაბარგანხორციელებას.მაგალითად,თანაბარიმონა
წილეობაგადაწყვეტილებისმიმღებსტრუქტურებში.

გენდერიდაგანვითარებამიდგომა,რომელიცამახ
ვილებსყურადღებასსოციალურ,ეკონომიკურ,პოლიტიკურ
და კულტურულ სფეროებზე და რომელიც განსაზღვრავს,
თუროგორმონაწილეობენ,სარგებლობენდააკონტროლებენ
ქალებიდამამაკაცებირესურსებსდააქტივობებს.ესმიდგო
მახაზსუსვამსარაქალებს,როგორცჯგუფს,არამედსოცია
ლურადგანპირობებულურთიერთობას ქალებსადა მამაკა
ცებსშორის.

გენდერული სტატისტიკა სტატისტიკური მონაცემების
შეგროვებადაწარმოებაცალცალკე ქალებზედამამაკაცებზე
მათიფუნქციონირებისყველაასპექტისშესახებ.

გენდერული მიდგომა მიდგომა, რომელიც ორიენტი
რებულია,ჩამოაყალიბოსდაგანამტკიცოსპიროვნებისთვით
რეალიზაციისთანასწორიდა სქესისგანდამოუკიდებელიშე
საძლებლობისპოლიტიკაცხოვრებისსხვადასხვასფეროში.ის
გულისხმობს,რომყურადღებაუნდამიექცესქალსაცდამამა
კაცსაც,მათროლებს,მოვალეობებს,მოთხოვნილებებს,პოტენ
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ციალს. გენდერული თანასწორობის საკითხი ამ მიდგომის
თვისუპირატესია.

გენდერული თანასწორობა სქესთა თანასწორობა,
თანაბარი უფლებები და შესაძლებლობები ორივე სქესი
სათვის.

გენდერული მგრძნობიარობა გენდერული განსხვა
ვებებისადმი, გენდერულითანასწორობისადმიდაგენდერის,
როგორც ადამიანთა შეფასების, ფაქტორისადმი მგრძნობიარე
დაკრიტიკულიმიდგომა.

გენდერული პოლიტიკა პოლიტიკა, რომელიც ხორცი
ელდება სქესისმიერი დისკრიმინაციის აღმოსაფხვრელად და
თანასწორი საზოგადოების ჩამოსაყალიბებლად; ასხვავებენ
გენდერული პოლიტიკის რამდენიმე დონეს: გენდერულად
ბრმაპოლიტიკა,გენდერულადნეიტრალურიპოლიტიკა,გენ
დერულადგაცნობიერებულიპოლიტიკა,გენდერულადტრან
სფორმაციულიპოლიტიკა.
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