
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს ანგარიში 

გენდერული თანასწორობის 2019 წლის  სამოქმედო გეგმის შესრულების შესახებ 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭო მოქმედებს 

წინასწარ შედგენილი გეგმის მიხედვით, რომლის მიზანია:  

1.მუნიციპალიტეტში  გენდერული თანასწორობის უზრუნველყოფის მდგრადი 

ინსტიტუციური, სამართლებრივი და ორგანიზაციული მექანიზმების შექმნა. 

 ამ მიმართულებით შევძელით გაგვეხორციელებინა:  

ა. მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018  წ. 7 მარტის  N 24 დადგენილებით 

დამტკიცებულ  გენდერული თანასაწორობის საბჭოს დებულება ში ცვლილების შეტანა , 

რომელიც მოყვანილია შესაბამისობაში საქართველოს კანონმდებლობის მოთხოვნებთან ; 

 ბ. დავადგინეთ საბჭოს მდივნის ფუნქციები;  

გ. გენდერული თანასწორობის საბჭოს სხდომები რეგლამენტირებულია; სხდომები 

ნაცვლად 3 თვისა, იმართება 2 თვეში ერთხელ მაინც; 

დ. გენდერული თანასწორობის საბჭოს დებულებაში,   საბჭოს  ამოცანების, 

ფუნქციების და უფლებამოსილებების მუხლში დავამატეთ გაეროს უშიშიშორების საბჭოს 

რეზოლუციის 1325 - ქალები, მშვიდობა და უსაფრთხოება ლოკალიზაციის ხელშეწყობის 

პუნქტი; 

ე. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი შეურთდა ევროპულ ქარტიას -

,ადგილობრივ ცხოვრებაში ქალთა და მამაკაცთა თანასწორობის შესახებ’’; 

 2. ოზურგეთის მუნიციპლიტეტის გენდერული თანასწორობის სამოქმედო 

გეგმიდან გამომდინარე საკრებულოს გენდერული თანასწორობის საბჭოს 2020 წლების 

სამოქმედო გეგმის შემუშავება, დამტკიცება და განხორციელება: 

 ა. სამოქმედო გეგმა შევიმუშავეთ საბჭოს წევრებთან, მუნიციპალიტეტში 

გენდერის საკითხებზე მომუშავე არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციების 

წარმომადგენლებთან კონსულტაციით;  

ბ. გეგმა განვიხილეთ და დავამტკიცეთ საბჭოს  წევრებთან და მერიის 

პასუხისმგებელ პირებთან ერთად კონსულტაციებით; 

 3. გენდერული თანასწორობის საბჭოს მდივნის სამუშაო აღწერილობის დოკუმენტის და შიდა 

სამუშაო გეგმს შექმნა, რაც  გულისხმობს პასუხისმგებელი პირის  მიერ მუნიციპალიტეტის  

გენდერული  თანასწორობის სამოქმედო გეგმით განსახორციელებელ საქმიანობას:  

ა. გენდერული თანასწორობის მდივნისთვის შევიმუშავეთ  სამუშაო აღწერილობის 

დოკუმენტი; 



 ბ. გენდერზე პასუხისმგებელი პირის მიერ შევიმუშავეთ შიდა სამუშაო გეგმა, გაწერილი  

დროში  თვეების მიხედვით;  

4. მუნიციპალიტეტების მერიაში დანიშნულია გენდერული თანასწორობის 

საკითხებში პასუხისმგებელი პირი და შემუშავებულია მისი ფუნქციებისა და 

უფლებამოსილების განმსაზღვრელი დოკუმენტი: 

ა. შერჩეული და დანიშნული გვყავს  გენდერულ თანასწორობაზე პასუხისმგებელი 

პირი მერიაში;  

ბ. გენდერზე პასუხისმგებელი პირის მიერ შემუშავებულია შიდა სამუშაო გეგმა, 

გაწერილი  დროში  თვეების მიხედვით;  

5.მუნიციპალიტეტის ვებ-გვერდზე გენდერული თანასწორობის საბჭოს 

საქმიანობისა და მუნიციპალიტეტში გენდერული  თანასწორობის მდგომარეობის 

ამსახველი მასალების, კვლევების, პუბლიკაციებისა და ანალიტიკური მასალების, ასევე 

საბჭოს სხდომის ოქმებისა და გადაწყვეტილებების/რეკომენდაციების პროაქტიული 

გამოქვეყნება ; 

 ა. საკრებულოს ვებ-გვერდზე  ვაქვეყნებთ საბჭოს საქმიანობის და 

მუნიციპალიტეტში გენდერული  თანასწორობის მდგომარეობის  ამსახველი მასალებს, 

კვლევებს, პუბლიკაციებს, ანალიტიკური მასალებს,  საბჭოს სხდომის ოქმებს, 

გადაწყვეტილებებს, რეკომენდაციებს და ფოტო  მასალას;  

ბ. ვახორციელებთ კოორდინირებული მუშაობას საქართველოს პარლამენტის 

გენდერულ საბჭოსთან, გენდერული თანასწორობის საბჭოს საქმიანობის კოორდინაციისა 

და თანამშრომლობის გაძლიერების მიზნით შექმნილი გვაქვს  საკონტაქტო პირების 

მონაცემთა ბაზა, როგორც სახელმწიფო ორგანოებიდან ასევე სხვა 

მუნიციპალიტეტებიდან; 

 6.  მუნიციპალიტეტში და მის დაქვემდებარებაში მყოფ ა(ა) იპ–ებში კადრების 

შერჩევის, ატესტაციის და  სამსახურში აყვანის დროს გათვალისწინებულ იქნას 

გენდერული სპეციფიკა: 

 ა. შექმნილი გავქვს საჯარო მოხელეთა სტატისტიკურ მონაცემთა ერთიანი  ბაზა 

და ვახდენთ მის  პერიოდული განახლებას ;  

ბ. საჯარო მოხელეთა სტატისტიკურ მონაცემთა ერთიანი   საინფორმაციო ბაზა 

განთავსებული გვაქვს მუნიციპალიტეტის ვებგვერდზე;  

გ. კანდიდატებისათვის საკვალიფიკაციო მოთხოვნათა და სამუშაო აღწერილობის 

ჩამონათვალში ჩართული გვაქვს გენდერული მგრძნობელობის და გენდერულად 

ორიენტირებული მმართველობის ზოგადი პრინციპების ცოდნის შესახებ მოთხოვნა, 

რომელიც  შეტანილია დამატებით საკვალიფიკაციო მოთხოვნებში;  



დ. საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის ერთ-ერთ წევრად განსაზღვრული გვყავს 

გენდერზე პასუხისმგებელი პირი;  

ე. პროფესიული მომზადება- გადამზადების პროგრამებში გათვალისწინებული 

გვაქვს ქალთა და კაცთა თანაბარი მონაწილეობა;  

7. უზრუნველყოფილ იქნას ქალთა თანაბარი წარმომადგენლობითობა  

გადაწყვეტილების მიმღებ პოზიციებზე და ქალთა შესაძლებლობების ზრდა ლიდერული 

პოზიციების დასაკავებლად:  

ა. ვაფასებთ და ვაანალიზებთ ბავშვთა მოვლის სერვისებს დასაქმებულ ქალთა 

საჭიროებებთან ; 

ბ. ადგილობრივი ხელისუფლების მიერ წახალისებულია ქალთა სამოქალაქო 

აქტივობები და ხდება ლიდერ ქალთა გამოვლენა; მხარს ვუჭერთ ქალთა მონაწილეობას 

მუნიციპალიტეტის განვითარებისა და გაძლიერებისთვის პროგრამის ფარგლებში 

პრიორიტეტული პროექტების დასახელებასა და ადგილობრივ დონეზე 

გადაწყვეტილების მიღების პროცესში;    

 გ. ვადგენთ შეხვედრებში მონაწილეთა რაოდენობას გენდერულ ჭრილში; 

 დ.ხელს ვუწყობთ ლიდერ ქალთა მონაწილეობას კონკრეტული შეხვედრების 

დროს. ვადგენთ  შეხვედრებში მონაწილე ქალთა და მათ მიერ დასახელებულ პროექტების 

რაოდენობას;  

ე. ვაქვეყნებთ საჯარო შეხვედრების ოქმებს;  

ვ. საჯარო განხილვების საფუძველზე ვამზადებთ რეკომენდაციებს;  

ზ. რეკომენდაციებს ვითვალისწინებთ განსახორციელებულ ღონისძიებებსა და 

მისაღებ სამართლებრივ აქტებში; 

 თ.  უზრუნველყოფილი გვაქვს გენდერული თანასწორობის  შესახებ 

საინფორმაციო ბაზაზე ხელმისაწვდომობა; 

 8.  ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის, საკრებულოს აპარატისა და 

გენდერული თანასწორობის საბჭოს წევრებისათვის ჩატარებულ იქნას ტრენინგი 

სამართლებრივი აქტების გენდერული გავლენის ანალიზის საკითხებზე:  

ა. ჩავატარეთ 7  ტრენინგი;  

ბ. მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს წევრებისა და 

გენდერულ საკითხებზე გამოყოფილ/დანიშნულ პასუხისმგებელ პირებისათვის 

მოვისმინეთ სპეციალური ტრენინგები გენდერული თანასწორობის, ეროვნულ და 

საერთაშორისო ვალდებულებების,  მათ შორის გაეროს უშიშორების საბჭოს რეზოლუცია 

N1325 - ქალებზე, მშვიდობასა და უსაფრთხოებაზე, გენდერულ მეინტრიმინგზე, 



გენდერულ ბიუჯეტირებაზე, გენდერულ სტატისტიკაზე, შრომით უფლებებსა და სხვა 

აქტუალურ საკითხებზე; 

 გ. ჩატარებული გვაქვს 6 საინფორმაციო  შეხვედრა  მუნიციპალიტეტის 

გადაწყვეტილების მიმღებ პირთა გენდერული მგრძნობელობის ასამაღლებლად; 

 9. ჩამოყალიბდეს სამოქმედო გეგმის შესრულების მონიტორინგისა და შეფასების 

მექანიზმი: 

ა. ჩავატარეთ საბჭოს საქმიანობის შესახებ და სამოქმედო გეგმის შესრულების 

ანგარიშის პრეზენტაცია ადგილობრივი ა/ო და დაინტერესებული პირებისათვის;  

ბ. ჩავატარეთ საბჭოს საქმიანობის შესახებ და სამოქმედო გეგმის შესრულების 

ანგარიშის პროექტის პრეზენტაცია მერიის და საკრებულოს თანამშრომლებისათვის; 

გ. მოვამზადეთ და ბიუჯეტში გასათვალისწინებლად წარვადგინეთ წინადადებები  

სამოქმედო გეგმით მომდევნო წლის ღონისძიებების განსახორციელებლად შესაბამისი 

დაფინანსების გამოყოფის შესახებ; 

 10. გაძლიერებულია თანამშრომლობა  გენდერული თანასწორობის სფეროში 

მოქმედ  არასამთავრობო ორგანიზაციებთან  და სხვა დაინტერესებულ პირებთან 

სამოქალაქო სექტორიდან: 

 ა. შევქმენით სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლების, განსაკუთრებით ქალთა 

საკითხებზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციების მონაცემთა ბაზა; 

 ბ. სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებთან ჩავატარეთ შეხვედრები და „ღია 

კარის“ დღეები მუნიციპალიტეტში გენდერული თანასწორობის პრობლემატურ 

საკითხებზე;/ სულ 5 შეხვედრა/; 

 გ. საბჭოს უშუალო ჩართულობით, ადგილობრივი თვითმმართველობის 

ორგანოების მიერ გათვალისწინებულია სამოქალაქო სექტორის  მონაწილეობით  

განხილული  და მათ მიერ წამოჭრილი საკითხები;  

11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი, მუნიციპალური პროგრამები და პროექტები 

დაგეგმილი და განხორციელებულია ქალების და კაცების, ბიჭების და გოგონების 

საჭიროებების გათვალისწინებით: 

 ა. ეროვნულ დემოკრატიულ ინსტიტუტთან ერთად განვახორციელეთ პროექტი, 

რომელიც ითვალისწინებდა 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტზე მუშაობას. გენდერული 

თანასწორობის საბჭოს მიერ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიას წარედგინა 

პრიორიტეტების ნუსხა ბიუჯეტის პროექტში გასათვალისწინებლად. ოზურგეთის 

გენდერული თანასწორობის საბჭომ 2019 წლის სექტემბერსა და ოქტომბერში ჩაატარა 2 

ფოკუს ჯგუფი, რომლის მიზანი იყო დაედგინა ადგილობრივი თვითმმართველობის 

პროცესებში მონაწილეობა და  თვითმმართველობის საქმიანობის შეფასება; ასევე 



გამოეხატათ პოზიცია დასაქმების,სკოლამდელი აღზრდის, ოჯახური ძალადობის და 

საკრებულოს აქტივობებში ჩართულობის შესახებ  

ბ.  განვახორციელეთ ბიუჯეტის პროექტის საჯარო 

განხილვები/გამოკითხვები.დავაზუსტეთ ბიუჯეტის პროექტის საჯარო 

განხილვების/გამოკითხვების და მათში მონაწილეთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში;  

გ. NDI-ის მხარდაჭერით მოვისმინეთ ტრენინგები გენდერული ბიუჯეტის შესახებ .  

დ. ბიუჯეტის დაგეგმვის პროცესში  მოვიწვიეთ გენდერის სპეციალისტი, 

რომელმაც ბიუჯეტის შედგენისას გენდერული ასპექტების გათვალისწინებისათვის 

სათანადო რეკომენდაციები მოგვაწოდა.  მომზადებული ბიუჯეტის პროექტი 

წარვუდგინეთ მუნიციპალიტეტის  მერიას გასათვალისწინებლად ,ხოლო შემდეგ 

საკრებულოს დასამტკიცებლად; 

ე. ჩავატარეთ პრიორიტეტების და მუნიციპალური პროგრამების საჭიროებათა 

კვლევა გენდერული ასპექტების გათვალისწინებით.  

ვ.  მთავრობის ადმინისტრაციის ახალგაზრდულ სააგენტოსთან 

თანამშრომლობით დავიწყეთ მუშაობა გენდერულად ორიენტირებული მუნიციპალური 

ახალგაზრდული პოლიტიკის შემუშავებაზე.; 

 ზ. ცხოვრების ჯანსაღი წესის დასამკვიდრებლად ჩავატარეთ სპორტის სახეობათა 

საჭიროებების და  სპორტის განვითარებაზე დახარჯული ბიუჯეტის ანალიზი; 

 თ. ანალიზის საფუძველზე შევიმუშავეთ გენდერულად დაბალანსებული 

მუნიციპალური პროგრამები და დავგეგმეთ 2020 წლის სპორტული ღონისძიებები; 

ი. ჯანმრთელობისა და სოციალური უზრუნველყოფის სფეროში ჩავატარეთ 

მუნიციპალიტეტის მიერ განხორციელებული პროგრამების  ანალიზი გენდერული 

ასპექტების გათვალისწინებით; გაზრდილი რეციდივების თავიდან აცილების მიზნით  

შევიმუშავეთ საბიუჯეტო ინიციატივა ონკოლოგიური დიაგნოზით დაავადებულ პირთა 

დახმარების პროგრამის სახით, რომელიც ითვალისწინებს მკერდის კიბოს გენეტიკური 

კვლევის პროგრამულ დაფინანსებას მოწყვლადი ჯგუფებისათვის. ამ მიზნით 2020 წლის 

ბიუჯეტში გამოვყავით 50 000 ლარი; 

კ. ჩატარებული კვლევებისა და ანალიზის საფუძველზე მოვამზადეთ 

ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის სფეროებში 

განსახორციელებელი პრიორიტეტული პროგრამები, მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში 

გასათვალისწინებლად; 

 12. სოფლად მცხოვრები, მოწყვლადი და სოციალურად დაუცველი ჯგუფების, 

აგრეთვე მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ შშმ პირების საზოგადოებაში ინტეგრაციისა და 

სოციალურად გააქტიურების მიზნით გათვალისწინებულია მუნიციპალური პოლიტიკის 

შემუშავებისა და განხორციელებისას გენდერული ასპექტები:  



ა. მუნიციპალურ პროგრამებში გავითვალისწინეთ მარტოხელა მოხუცების 

ცხოვრების პირობების გაუმჯობესების მიზნით გამოვლენილი საჭიროებები ; 

ბ. საჭიროებათა შესწავლის საფუძველზე  სოფლად მცხოვრები, მოწყვლადი და 

სოციალურად დაუცველი ჯგუფების, აგრეთვე მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ შშმ 

პირების, საზოგადოებაში ინტეგრაციისა და სოციალურად გააქტიურების მიზნით 

შევიმუშავეთ შესაბამისი მუნიციპალური პოლიტიკა  გენდერული ასპექტების 

გათვალისწინებით;  

13. გენდერული თანასწორობის პრინციპების შესახებ მუნიციპალიტეტის 

მოსახლეობის ცნობიერება გაზრდილია:  

ა. გავზარდეთ მოსახლეობის ინფორმირებულობა  ქალთა მიმართ ძალადობის 

ან/და ოჯახში ძალადობაზე, მის ფორმებზე და სახელმწიფოში არსებულ ეროვნულ 

რეფერალურ მექანიზმებზე; 

 ბ. ჩავატარეთ მოსახლეობასთან საინფორმაციო შეხვედრები. მუნიციპალიტეტის 

ყველა ადმინისტრაციულ ერთეულში  უზრუნველყოფილი იყო შეხვედრებზე ქალთა 

მონაწილეობა;  

გ. ქალთა უფლებებსა და გენდერული თანასწორობის საკითხებზე სკოლის 

მოსწავლეების, ახალგაზრდების და სკოლის პედაგოგების ინფორმირებულობის 

გაზრდის მიზნით ჩავატარეთ შეხვედრები და დისკუსიები მუნიციპალიტეტის საჯარო 

სკოლებში; /სულ 8 შეხვედრა/;  

დ. NDI-ის მხარდაჭერით მოვამზადეთ და გავავრცელეთ საინფორმაციო ბროშურა  

ოჯახში, ქალთა მიმართ  ძალადობის ან/და ოჯახში ძალადობაზე, მის ფორმებზე და 

სახელმწიფოში არსებულ სერვისზე;  

ე.  სამთავრობო და სამოქალაქო საზოგადოებასთან  ერთად  განვახორციელეთ 

გენდერული ძალადობის წინააღმდეგ  16 –დღიანი  კამპანიის   ღონისძიებების 

გეგმა; 

ვ. ჩვენს მიერ ორგანიზებულ იქნა ქალთა უფლებების საერთაშორისო დღესთან 

დაკავშირებით ცნობილი კულტურისა და სპორტის წარმატებული ადამიანების 

მონაწილეობა  სხვადასხვა კამპანიებში თემის პოპულარიზაციის მხარდასაჭერად;  

ზ. უზრუნველყავით ადგილობრივი საინფორმაციო საშუალებების მიერ 

გენდერული თანასწორობის შესახებ ინფორმაციის გავრცელება;  

თ. ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის შესახებ ცნობიერების ასამაღლებულად 

დავგეგმეთ და განვახორციელეთ კულტურულ საგანმანათლებლო ღონისძიებები: 

გამოფენები, ფილმის ჩვენება და დისკუსიები; 



 ი. მოვიძიეთ და გავაშუქეთ მუნიციპალიტეტში მცხოვრები და მოღვაწე 

წარმატებული ქალების ისტორიები;  

კ. შევიმუშავეთ ოჯახში და ქალთა მიმართ ძალადობის მსხვერპლთათვის/ 

სავარაუდო მსხვერპლთათვის   დახმარების პროგრამა; 

 ლ. დავამტკიცეთ დახმარების პროგრამა მუნიციპალიტეტის მიერ სავარაუდო 

მსხვერპლებისათვის  ; 

მ. შესაბამის უფლებამოსილ პირებთან ერთად ვიმუშავეთ ცალკეულ ქეისებზე 

ძალადობის მსხვერპლთა და სახელმწიფო ზრუნვის პროგრამიდან გასულ პირთა 

დასახმარებლად. განვახორციელეთ ქმედითი ღონისძიებები მათი პრობლემების 

გადასაჭრელად; 

ნ. უახლოეს პერიოდში გავხსნით ბავშვისა და დედის ოთახს ადგილობრივი 

ხელისუფლების უწყებაში; შევქმნით ქალთა ოთახს, რომელიც, როგორც ერთ-ერთი 

ეფექტური ინსტრუმენტი, ხელს შეუწყობს გენდერული პოლიტიკის გატარებას 

მუნიციპალიტეტში. 

 

 გენდერული თანასწორობის მუნიციპალური საბჭოს  სამოქმედო გეგმით 

გათვალისწინებული საკითხებიდან დღემდე ვერ განხორციელდა:  

ა. საკრებულოს ვებ-გვერდზე გენდერული თანასწორობის საბჭოს „ფანჯრის 

“დამატება; 

 ბ. გადაწყვეტილების მიღების  პროცესში თანაბარი ჩართულობის მიზნით მერის 

სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს დაკომპლექტება თანაბარი რაოდენობის განსხვავებული 

სქესის წარმომადგენლებით; 

 გ. არ არის უზრუნველყოფილი ქალთა თანაბარი წარმომადგენლობითობა  

გადაწყვეტილების მიმღებ პოზიციებზე და ქალთა შესაძლებლობების ზრდა ლიდერული 

პოზიციების დასაკავებლად;  

დ. არ არის გათვალისწინებული დასაქმებულ ქალთა საჭიროებები, არ არის 

საკმარისი ბაღები; მომუშავე დედებისათვის არ არსებობს  ღამის საათებში ბავშვის 

მოვლის სერვისები;  

ე. მუნიციპალიტეტის მოხელეებისათვის არ ჩატარებულა ტრენინგები 

ინფორმაციის მოკრების, სისტემატიზაციის, საჯაროობის ფორმების და მეთოდების, 

აგრეთვე საინფორმაციო ბაზის ანალიზის საკითხებზე; ამ მიმართულებით არ ხდება 

ხარჯების გაღება ადგილობრივ ბიუჯეტში საჯარო მოხელეთა კვალიფიკაციის 

ამაღლებისათვის გამოყოფილი თანხებიდან; 



 ვ. მუნიციპალიტეტის ორგანოების საქმიანობის მიმართულებების მიხედვით არ 

ჩატარებულა გენდერული აუდიტი; აუდიტის ჩატარება მოითხოვს შესაბამის  

კვალიფიკაციას. მას როგორც წესი, ატარებს აუდიტის ლიცენზიის მქონე პირი ან ამ 

სფეროს ექსპერტი. ამ მიმართულებით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში არ არის 

გათვალისწინებული ფინანსური უზრუნველყოფა. 

 ზ. მუნიციპალიტეტის მოხელეებისათვის  არ ჩატარებულა ტრენინგები 

გენდერული მეინსტრიმინგის საკითხებზე;  

თ. არ ჩამოყალიბებულა მუნიციპალიტეტის ორგანოებისა და თანამდებობის 

პირთა    სამართლებრივი აქტების გენდერული ექსპერტიზის სისტემა; არასამთავრობო 

სექტორის მხარდაჭერით მოვახერხეთ მხოლოდ ერთი ნორმატიული აქტის 

მუნიციპალიტეტის მყარი ნარჩენების გეგმის გენდერული ანალიზის დოკუმენტის 

შედგენა. 

ი. არ შეფასებულა ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მოხელეთა ცოდნის დონე 

გენდერული თანასწორობის საკითხებზე და გამოვლენილი საჭიროებებიდან 

გამომდინარე   მუნიციპალიტეტის  მერიისა და  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

აპარატის თანამშრომლებისთვის არ ჩატარებულა ტრენინგები გენდერული 

თანასწორობის საკითხებზე;  

კ. ვერ მოხერხდა ორგანიზებული საინფორმაციო შეხვედრები თემაზე - ქალთა 

უფლებები,  ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობა. ადრეული ქორწინება, შეზღუდული 

შესაძლებლობების მქონე პირთა, მოხუცებულთა,  ბავშვთა უფლებები და სხვა.  სამიზნე 

ჯგუფებთან: მერის წარმომადგენლები ადმინისტრაციულ ერთეულებში, ბაღის 

პედაგოგები, სკოლის მასწავლებლები,  მერიას დაქვემდებარებული ა(ა)იპ-ის 

ხელმძღვანელები; ბიუჯეტში ამ მიმართულებით ვერ მოხერხდა თანხის აკუმულირება. 

 ლ. დღემდე არ არის მომზადებული მუნიციპალიტეტის გენდერული 

თანასწორობის გრძელვადიანი სტრატეგია და შესაბამისად,  მომდევნო წლების 

გენდერული თანასწორობის  სამოქმედო გეგმა; ცხადია, ჯერ უნდა მოხდეს სტრატეგიის 

მიღება, ხოლო  შემდეგ უნდა განისაზღვროს ამ სტრატეგიის განხორციელების გეგმა, 

მაგრამ დღეს გვაქვს სრულიად არაორდინალური ვითარება. იმისთვის , რომ მომზადდეს 

სრულყოფილი სტრატეგია, აუცილებელია გარკვეული სამუშაოების ჩატარება( 

ინფორმაციის მოძიება, საჭიროებების შეფასება, სხვადასხვა მიმართულებებით 

კვლევების ჩატარება და ა. შ.). ამიტომ ჯერ მივიღეთ 1 წლიანი სამოქმედო გეგმა, 

რომელმაც უნდა უზრუნველყოს ამ წინასწარი სამუშაოების ჩატარება და შექმნას 

საფუძველი სრულყოფილი სტრატეგიის მოსამზადებლად.  

მ. არ არის შემუშავებული და დანერგილი სამოქმედო გეგმისა და გენდერული 

თანასწორობის   უზრუნველსაყოფად  განხორციელებული  ღონისძიებების 

მონიტორინგისა და შეფასების სისტემა; გენდერული თანასწორობის საბჭოს საქმიანობის 



ერთ-ერთი  ძირითადი მიმართულებაა მონიტორინგი. იგი თავად წარმოადგენს 

მონიტორინგის ორგანოს, მაგრამ საბჭოს შემადგენლობას არ გააჩნია სათანადო 

კვალიფიკაცია, დამოუკიდებლად შექმნას შეფასების სისტემა და შესაბამისად, საჭიროებს 

ექსპერტთა მხარდაჭერას, რაც გარკვეულ ფინანსებს უკავშირდება. 

 ნ. არ ჩატარებულა  მუნიციპალიტეტის ბოლო სამი წლის ბიუჯეტის გენდერული 

ანალიზი;  

 


