
 

                                                                                                                                                                                                              დანართი #1 

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის მუნიციპალური სამოქმედო გეგმა 

2022-2023 წწ.   

მიზანი ამოცანა საქმიანობა  
საქმიანობის 

ინდიკატორი 
ბიუჯეტი 

დაფინანსების 

წყარო 

პასუხისმგებელი 

უწყება 

პარტნიორი 

უწყება 

შესრულებ

ის ვადა 

1. 

მუნიციპალიტეტშ

ი შექმნილია 

გენდერული 

თანასწორობის 

უზრუნველყოფის 

მდგრადი 

ინსტიტუციური, 

სამართლებრივი 

და 

ორგანიზაციული 

მექანიზმები 
1.1. 

მუნიციპალიტეტის 

ორგანოების მიერ 

უზრუნველყოფილ

ია  

გადაწყვეტილების 

მიღების პროცესში 

ქალისა და 

მამაკაცის 

თანაბარი 

მონაწილეობა 

1.1.1. 

მუნიციპალიტეტის 

საკადრო 

პოლიტიკაში  

გათვალისწინებულია 

გენდერული 

მიდგომები  

1.1.1.ა. 

გამოქვეყნებულია 

დასაქმებულთა 

სქესის და  

თანამდებობრივი   

ნიშნით  

სეგრეგირებული 

მონაცემები  

    

მუნიციპალიტეტის 

მერია, 

 

მუნიციპალიტეტის 

გენდერული 

თანასწორობის საბჭო 

 

გენდერზე  

პასუხისმგებელი  

პირი-მერიის 

გენდერის 

სპეციალისტი 

 

 

  2022-23 წწ.  

1.1.1.ბ.   

შეტანილია 

ცვლილებები 

საშტატო ნუსხასა 

და დამატებით 

საკვალიფიკაციო 

მოთხოვნებში  

1.1.1.გ. შექმნილია 

საჯარო მოხელეთა 

სტატისტიკურ 

მონაცემთა 

ერთიანი  ბაზა და 

ხდება მისი 

პერიოდული 

განახლება  

1.1.2. საჯარო 

განხილვებსა და 

შეხვედრებზე 

გამოთქმული 

წინადადებების, 

1.1.2ა. 

გამოქვეყნებულია 

საჯარო 

შეხვედრების 

ოქმები.  

    
მუნიციპალიტეტის 

მერია, 
  2022-23 წ წ.  



მოსაზრებებისა და 

იდეების ანალიზის 

საფუძველზე 

მომხდარია მათი 

ასახვა 

მუნიციპალიტეტის 

მიერ ორგანიზებულ 

ღონისძიებებსა და 

სამართლებრივ 

აქტებში 

1.1.2.ბ. საჯარო 

განხილვების 

საფუძველზე 

შემუშავებულია 

რეკომენდაციები  

 

1.1.2.გ. 

რეკომენდაციები 

ასახულია 

განხორციელებულ 

ღონისძიებებსა და 

მიღებულ 

სამართლებრივ 

აქტებში 

გენდერზე  

პასუხისმგებელი  

პირი-მერიის 

გენდერის 

სპეციალისტი  

 

1.1.3. მომზადებულია 

გენდერული 

თანასწორობის 

საბჭოს მდივნის 

სამუშაო 

აღწერილობის 

დოკუმენტი და შიდა 

სამუშაო გეგმა. 

 

მერიის შესაბამისი 

სამსახურის 

გენდერულ 

საკითხებზე 

შესაბამისი 

სპეციალისტების 

სამუშაო გეგმის 

შედგენა , რაც  

გულისხმობს 

სამოქმედო გეგმის 

შესრულებაზე 

პასუხისმგებელ 

პირის  მიერ 

მუნიციპალიტეტის  

გენდერული  

თანასწორობის 

სამოქმედო გეგმით 

განსახორციელებელ 

საქმიანობას. 

 

 

1.1.3.ა. 

გენდერული 

თანასწორობის 

მდივნისთვის 

შემუშავებულია  

სამუშაო 

აღწერილობის 

დოკუმენტი; 

1.1.3.ბ. გენდერზე 

პასუხისმგებელი 

პირის მიერ 

შემუშავებულია 

შიდა სამუშაო 

გეგმა, გაწერილი  

დროში  თვეების 

მიხედვით  
  

მუნიციპალიტეტის 

გენდერული 

თანასწორობის საბჭო 

 

გენდერზე  

პასუხისმგებელი  პირი 

 

 2022 წ 



1.2. გენდერული 

სტატისტიკა  

დანერგილია 

1.2.1. შემუშავებულია 

მუნიციპალიტეტის 

საქმიანობის 

სფეროებისა და 

პროგრამების 

მიხედვით ასაკისა და 

გენდერულ ჭრილში 

სტატისტიკური 

ინფორმაციის 

მოკრების, 

სისტემატიზაციის, 

საჯაროობის და 

გამოყენების ფორმები 

და მეთოდები  

1.2.1ა. 

შემუშავებულია 

სტატისტიკური 

ინფორმაციის 

მოკრებისა და 

განახლების წესი 
    

მუნიციპალიტეტის 

მერია,  

გენდერზე  

პასუხისმგებელი  

პირი-მერიის 

გენდერის 

სპეციალისტი  

საქართველოს 

სტატისტიკის 

ეროვნული 

სამსახურის  

სტატისტიკის 

ბიურო.  

არასამთავრობო 

ორგანიზაციები 

2022-2023 

წწ.  

1.2.1.ბ. 

შემუშავებულია 

სტატისტიკური 

ინფორმაციის 

სისტემატიზაციის 

წესი  

1.2.2. შექმნილია 

სქესის  ნიშნით  

სეგრეგირებული, მათ 

შორის, 

მუნიციპალიტეტში 

რეგისტრირებული ან 

/და მცხოვრები შშმპ 

პირთა და  სხვა 

მოწყვლადი 

ჯგუფების 

სტატისტიკურ 

მონაცემთა ერთიანი 

საინფორმაციო ბაზა, 

ხდება მისი 

პერიოდული 

განახლება  

1.2.2.ა. შექმნილია 

სტატისტიკურ 

მონაცემთა 

ერთიანი 

საინფორმაციო 

ბაზა გენდერულ 

ჭრილში 

    

მუნიციპალიტეტის 

მერია,  

მუნიციპალიტეტის 

საკრებულო, 

გენდერზე  

პასუხისმგებელი  

პირი-მერიის 

გენდერის 

სპეციალისტი  

არასამთავრობო 

ორგანიზაციები 

2022-2023 

წწ.  
1.2.2.ბ. 

პერიოდულად 

ახლდება 

სტატისტიკურ 

მონაცემთა 

ერთიანი 

საინფორმაციო 

ბაზა 

1.2.3. 

უზრუნველყოფილია 

გენდერული 

თანასწორობის  

შესახებ 

საინფორმაციო ბაზის 

ხელმისაწვდომობა  

1.2.3.ა. 

საინფორმაციო 

ბაზა 

განთავსებულია 

მუნიციპალიტეტი

ს ვებგვერდზე  

    

მუნიციპალიტეტის 

მერია,მუნიციპალიტე

ტის საკრებულო, 

  გენდერზე  

პასუხისმგებელი  

პირი-მერიის 

გენდერის 

სპეციალისტი  

  
2022-2023 

წწ.  

1.2.4. 

მუნიციპალიტეტის 

კომპეტენციას 

მიკუთვნებული 

1.2.4.ა. 

გამოვლენილი 

საჭიროებები 

ასახულია 

    

მუნიციპალიტეტის 

მერია,  

მუნიციპალიტეტის 

საკრებულო, 

არასამთავრობო 

ორგანიზაციები 

2022-2023 

წწ.  



სფეროების 

მიხედვით 

გაანალიზებულია 

საინფორმაციო ბაზა 

საჭიროებების 

გამოვლენის, 

გასატარებელი 

ღონისძიებების და 

მუნიციპალური 

პროგრამების 

შესამუშავებლად 

მუნიციპალურ 

პროგრამებში 

გენდერზე  

პასუხისმგებელი  

პირი-მერიის 

გენდერის 

სპეციალისტი  

1.2.5. 

მუნიციპალიტეტის 

მოხელეებისათვის 

ჩატარებულია 

ტრენინგები 

ინფორმაციის 

მოკრების, 

სისტემატიზაციის, 

საჯაროობის 

ფორმების და 

მეთოდების, აგრეთვე 

საინფორმაციო ბაზის 

ანალიზის 

საკითხებზე 

1.2.5.ა. 

ჩატარებული 

ტრენინგების და 

ტრენინგში 

მონაწილეთა 

რაოდენობა 

გენდერულ 

ჭრილში  

ხარჯების გაღება 

ხდება ადგილობრივ 

ბიუჯეტში საჯარო 

მოხელეთა 

კვალიფიკაციის 

ამაღლებისათვის 

გამოყოფილი 

თანხებიდან 

ადგილობრივ 

ბიუჯეტი  

მუნიციპალიტეტის 

მერია, 

მუნიციპალიტეტის 

საკრებულო, 

 გენდერზე  

პასუხისმგებელი  

პირი-მერიის 

გენდერის 

სპეციალისტი  

არასამთავრობო 

ორგანიზაციები 

2022-2023 

წწ.  

1.3. 

მომზადებულია 

მუნიციპალიტეტის 

გენდერული 

თანასწორობის 

გრძელვადიანი 

სტრატეგია და 

მისგან 

გამომდინარე 

მომდევნო წლების 

გენდერული 

თანასწორობის  

სამოქმედო გეგმა 

1.3.1. მომზადებულია 

მუნიციპალიტეტის 

გენდერული 

თანასწორობის 

გრძელვადიანი 

სტრატეგია 

1.3.1.ა. 

მუნიციპალიტეტი

ს გენდერული 

თანასწორობის 

გრძელვადიანი 

სტრატეგია 

მომზადებულია 

მერიის მიერ 

ადგილობრივი 

არასამთავრობო 

ორგანიზაციების 

ჩართულობით 
    

მუნიციპალიტეტის 

მერია, 

მუნიციპალიტეტის 

საკრებულო, 

 გენდერზე  

პასუხისმგებელი  

პირი-მერიის 

გენდერის 

სპეციალისტი  

არასამთავრობო 

ორგანიზაციები 

2022-2023 

წწ.  
1.3.1.ბ. მერიისა და 

საკრებულოს მიერ 

განხილული, 

შეჯერებული და 

საკრებულოს მიერ 

დამტკიცებულია 

მუნიციპალიტეტი

ს გენდერული 

თანასწორობის 

გრძელვადიანი 

სტრატეგია 

1.4. 

ჩამოყალიბებულია   

და   

ფუნქციონირებს 

1.4.1. შემუშავებული 

და დანერგილია 

სამოქმედო გეგმისა 

და გენდერული 

1.4.1.ა. მიღებული 

მონიტორინგისა 

და შეფასების 

მექანიზმი 

    

მუნიციპალიტეტის 

მერია,მუნიციპალიტე

ტის საკრებულო, 

არასამთავრობო 

ორგანიზაციები 

2022-2023 

წწ.  



სამოქმედო გეგმის 

შესრულების 

მონიტორინგისა 

და შეფასების 

მექანიზმი 

თანასწორობის   

უზრუნველსაყოფად  

განხორციელებული  

ღონისძიებების 

მონიტორინგისა და 

შეფასების სისტემა 

1.4.1.ბ. 2021  წლის  

გენდერული 

თანასწორობის 

სამოქმედო გეგმის 

მონიტორინგის და 

შეფასების 

დოკუმენტი 

  გენდერზე  

პასუხისმგებელი  

პირი-მერიის 

გენდერის 

სპეციალისტი  

1.5. 

გაძლიერებულია 

თანამშრომლობა  

გენდერული 

თანასწორობის 

სფეროში მოქმედ  

არასამთავრობო 

ორგანიზაციებთან  

და სხვა 

დაინტერესებულ 

პირებთან 

სამოქალაქო 

სექტორიდან 

1.5.1. შექმნილია 

სამოქალაქო 

სექტორის 

წარმომადგენლების 

განსაკუთრებით 

ქალთა 

არასამთავრობო 

ორგანიზაციის ბაზა 

1.5.1ა. 

გამოქვეყნებულია 

ორგანიზაციების 

მონაცემთა 

საინფორმაციო 

ბაზა  

    

მუნიციპალიტეტის 

მერია,  

მუნიციპალიტეტის 

საკრებულო, 

გენდერზე  

პასუხისმგებელი  

პირი-მერიის 

გენდერის 

სპეციალისტი  

არასამთავრობო 

ორგანიზაციები 

2022-2023 

წწ.  
1.5.2. სამოქალაქო 

სექტორის 

წარმომადგენლებთან  

ჩატარებულია 

შეხვედრები 

მუნიციპალიტეტში 

გენდერული 

თანასწორობის 

პრობლემატურ 

საკითხებზე 

1.5.2.ა. 

ჩატარებული 

შეხვედრების 

რაოდენობა 

    

1.5.2.ბ. 

შეხვედრებში 

მონაწილე   ქალთა    

და   გენდერულ  

საკითხებზე 

მომუშავე 

ორგანიზაციების  

წარმომადგენელთ

ა   რაოდენობა  

მიზანი ამოცანა საქმიანობა  
საქმიანობის 

ინდიკატორი 
    

პასუხისმგებელი 

უწყება 

პარტნიორი 

უწყება 

2022-2023 

წწ.  

2. 

მუნიციპალიტეტი

ს ბიუჯეტი,             

მუნიციპალური 

პროგრამები და 

პროექტები 

დაგეგმილი და 

განხორციელებულ

ია ქალების და 

კაცების, ბიჭების 

და გოგონების 

2.1. მუნიციპალურ 

პროგრამათა 

პრიორიტეტები 

განსაზღვრულია 

გენდერული 

ასპექტის 

გათვალისწინებით 

2.1.1. ჩატარებულია 

პრიორიტეტების და 

მუნიციპალური 

პროგრამების 

საჭიროებათა კვლევა 

გენდერული 

ასპექტების 

გათვალისწინებით. 

მოსახლეობის 

ჩართულობით. 

2.1.1.ა. 

დადგენილი 

პრიორიტეტები 

    

მუნიციპალიტეტის 

მერია,  გენდერზე  

პასუხისმგებელი  

პირი-მერიის 

გენდერის 

სპეციალისტი  

არასამთავრობო 

ორგანიზაციები 

2022-2023 

წწ.   



საჭიროებების 

გათვალისწინებით 

2.2. 

შემუშავებულია 

კულტურულ 

ცხოვრებაში 

მოქალაქეთა 

ჩართულობისა და 

შემოქმედებითი 

საქმიანობის 

უზრუნველყოფის,  

განათლების 

თანაბარი 

ხელმისაწვდომობი

სა და 

გენდერულად 

ორიენტირებული 

სკოლამდელი და 

სკოლისგარეშე 

აღზრდის 

პოლიტიკა 

2.2.1. ჩატარებულია 

კულტურის სფეროში 

მოსახლეობის 

საჭიროებათა კვლევა, 

გენდერულ ჭრილში 

და მომზადებულია 

შესაბამისი 

რეკომენდაციები  

2.2.1.ა. კულტურის 

სფეროში 

მოსახლეობის 

საჭიროებათა 

კვლევის ანგარიში, 

დასკვნები და 

რეკომენდაციები 

    

მუნიციპალიტეტის 

მერია,  გენდერზე  

პასუხისმგებელი  

პირი-მერიის 

გენდერის 

სპეციალისტი  

არასამთავრობო 

ორგანიზაციები 

2022-2023 

წწ.  

2.2.2. 

მუნიციპალიტეტისა

დმი 

დაქვემდებარებულ 

სკოლამდელ და 

სკოლისგარეშე 

აღზრდის  

დაწესებულებებში 

საჭიროებების 

შესწავლის მიზნით 

ჩატარებულია 

არსებული 

მდგომარეობის 

ანალიზი გენდერულ 

ჭრილში და 

მომზადებულია 

შესაბამისი 

რეკომენდაციები 

2.2.2.ა. 

სკოლამდელ და 

სკოლისგარეშე 

აღზრდის  

დაწესებულებებში 

ჩატარებული 

ანალიზის 

ანგარიში და 

რეკომენდაციები 

    

მუნიციპალიტეტის 

მერია,  გენდერზე  

პასუხისმგებელი  

პირი-მერიის 

გენდერის 

სპეციალისტი  

საქართველოს 

განათლებისა და 

მეცნიერების 

სამინისტრო 

არასამთავრობო 

ორგანიზაციები 

2022-2023 

წწ.  

2.3. 

უზრუნველყოფილ

ია ცხოვრების 

ჯანსაღი წესის 

დამკვიდრება 

2.3.1. ცხოვრების 

ჯანსაღი წესის 

დასამკვიდრებლად 

ჩატარებულია 

სპორტის სახეობათა 

საჭიროებების და  

სპორტის 

განვითარებაზე 

დახარჯული 

ბიუჯეტის ანალიზი;  

2.3.1.ა. 

საჭიროებების და  

სპორტის 

განვითარებაზე 

დახარჯული 

ბიუჯეტის 

ანალიზი 

    

მუნიციპალიტეტის 

მერია,  გენდერზე  

პასუხისმგებელი  

პირი-მერიის 

გენდერის 

სპეციალისტი  

საქართველოს  

კულტურისა და 

სპორტის 

სამინისტრო. 

არასამთავრობო 

ორგანიზაციები 

2022-2023 

წწ.  

2.3.1.ბ. ანალიზის 

საფუძველზე 

შემუშავებული 

რეკომენდაციები 

2.3.1.გ. 

რეკომენდაციების 

ასახვა ბიუჯეტსა 

და მუნიციპალურ 

პროგრამებში 



2.3.2. სპორტულ 

ცხოვრებაში 

გოგონათა და ქალთა 

ჩართულობის 

პოპულარიზაცია 

2.3.2.ა. 

მუნიციპალიტეტი

ს მიერ 

ორგანიზებულია 

შეხვედრა,  სადაც 

წარმოჩინებულია 

წარმატებული 

ქალი 

სპორტსმენები; 

    

მუნიციპალიტეტის 

მერია,  გენდერზე  

პასუხისმგებელი  

პირი-მერიის 

გენდერის 

სპეციალისტი  

საქართველოს  

კულტურისა და 

სპორტის 

სამინისტრო. 

არასამთავრობო 

ორგანიზაციები 

2022-2023 

წწ.  

2.4. 

ჯანმრთელობის 

დაცვისა და 

სოციალური 

უზრუნველყოფის 

სფეროებში 

შემუშავებული და 

განხორციელებულ

ია გენდერულ 

თანასწორობაზე 

ორიენტირებული 

მუნიციპალური 

პროგრამები 

2.4. 1. ჩატარებული 

კვლევებისა და 

ანალიზის 

საფუძველზე 

მომზადებულია 

ჯანმრთელობის 

დაცვისა და 

სოციალური 

უზრუნველყოფის 

სფეროებში 

განსახორციელებელი 

პრიორიტეტული 

პროგრამები. 

2.4.1.ა. 

ჯანმრთელობის 

დაცვისა და 

სოციალური 

უზრუნველყოფის 

სფეროებში 

მომზადებულია 

გენდერულად   

დაბალანსებული 

მუნიციპალური 

პროგ რამები 

    

მუნიციპალიტეტის 

მერია,  

მუნიციპალიტეტის 

საკრებულო, 

გენდერზე  

პასუხისმგებელი  

პირი-მერიის 

გენდერის 

სპეციალისტი  

საქართველოს 

შრომის, 

ჯანმრთელობისა 

და სოციალური 

დაცვის 

სამინისტრო, 

2022-2023 

წწ.  

2.5. სოფლად 

მცხოვრები, 

მოწყვლადი და 

სოციალურად 

დაუცველი 

ჯგუფების, 

აგრეთვე 

მუნიციპალიტეტში 

მცხოვრებ შშმ 

პირების 

საზოგადოებაში 

ინტეგრაციისა და 

სოციალურად 

გააქტიურების 

მიზნით 

გათვალისწინებუ

ლია 

მუნიციპალური 

პოლიტიკის 

შემუშავებისა და 

განხორციელებისას 

გენდერული 

ასპექტები 

2.5.1. სოფლად 

მცხოვრები ქალების, 

მოწყვლადი, 

სოციალურად 

დაუცველი 

ჯგუფებისა და 

მუნიციპალიტეტში 

მცხოვრებ შშმ 

პირების 

ეკონომიკური 

გაძიერებისათვის  

ხელმისაწვდომია 

საგანმანათლებლო, 

სამეურნეო და სხვა 

სახის პროგრამები და 

უზრუნველყოფილია 

2.5.1.ა. სოფლად 

მცხოვრები 

ქალების, 

მოწყვლადი, 

სოციალურად 

დაუცველი 

ჯგუფებისა და 

მუნიციპალიტეტშ

ი მცხოვრებ შშმ 

პირები 

ჩართულები არიან  

სახელმწიფო 

პროფესიულ 

საგანმანათლებლო 

პროგრამებში 

  

სხვა და სხვა 

ფონდები და 

ადგილობრივ 

ბიუჯეტი 

მუნიციპალიტეტის 

მერია, 

მუნიციპალიტეტის 

საკრებულო, 

 გენდერზე  

პასუხისმგებელი  

პირი-მერიის 

გენდერის 

სპეციალისტი  

საქართველოს 

შრომის, 

ჯანმრთელობისა 

და სოციალური 

დაცვის 

სამინისტრო. 

სხვა დონორები 

და 

არასამთავრობო 

ორგანიზაციები 

2022-2023 

წწ.  

2.5.2. სოფლად 

მცხოვრები 

მოსახლეობის 

უზრუნველყოფა 

სასმელი წყლით, 

ინფრასტრუქტურულ

ი და სატრანსპორტო 

სერვისებით  

2.5.2.ა.სოფლად 

მცხოვრები 

მოსახლეობა 

უზრუნველყოფი

ლია სასმელი 

წყლით, 

ელექტროენერგიი

თ, 

გაზმომამარაგები

თ, გზითა და 

საჯარო 

ტრანსპორტით 



მიზანი ამოცანა საქმიანობა  
საქმიანობის 

ინდიკატორი 
    

პასუხისმგებელი 

უწყება 

პარტნიორი 

უწყება 

2022-2023 

წწ.  

3. გენდერული 

თანასწორობის 

პრინციპების 

შესახებ 

მუნიციპალიტეტი

ს მოსახლეობის 

ცნობიერება 

გაზრდილია 

3.1. მოსახლეობის 

ინფორმირებულობ

ა გაზრდილია 

ქალთა მიმართ 

ძალადობის ან/და 

ოჯახში 

ძალადობაზე, მის 

ფორმებზე და 

სახელმწიფოში 

არსებულ 

ეროვნულ 

რეფერალურ 

მექანიზმებზე 

3.1.1. ჩატარებულია 

მოსახლეობასთან 

საინფორმაციო 

შეხვედრები 

მუნიციპალიტეტის 

ყველა 

ადმინისტრაციულ 

ერთეულში  

უზრუნველყოფილია 

ქალთა მონაწილეობა 

3.1.1.ა. 

მუნიციპალიტეტი

ს 

ადმინისტრაციულ 

ერთეულებში 

ჩატარებული 

შეხვედრების 

რაოდენობა 

    

მუნიციპალიტეტის 

მერია, 

მუნიციპალიტეტის 

საკრებულო, 

 გენდერზე  

პასუხისმგებელი  

პირი-მერიის 

გენდერის 

სპეციალისტი  

არასამთავრობო 

ორგანიზაციები 

2022-2023 

წწ.  

3.1.1.ბ. 

მუნიციპალიტეტი

ს 

ადმინისტრაციულ 

ერთეულებში 

ჩატარებულ 

შეხვედრებზე 

მონაწილეთა 

რაოდენობა 

გენდერულ 

ჭრილში 

3.1.2. სამოქალაქო 

საზოგადოებასთან  

ერთად  

შემუშავებულია და 

განხორცილებულია  

გენდერული 

ძალადობის 

წინააღმდეგ  16 –

დღიანი  კამპანიის   

ღონისძიებების გეგმა 

3.1.2.ა. მიღებულია 

გენდერული 

ძალადობის 

წინააღმდეგ  16 –

დღიანი  კამპანიის      

ღონისძიებების 

გეგმა 

პროგრამა და 

მასზე გასაწევი 

ხარჯები 

გათვალისწინებუ

ლი უნდა იყოს 

ადგილობრივი 

ბიუჯეტით 

ადგილობრ

ივ 

ბიუჯეტი  

მუნიციპალიტეტის 

მერია, 

მუნიციპალიტეტის 

საკრებულო, 

 გენდერზე  

პასუხისმგებელი  

პირი-მერიის 

გენდერის 

სპეციალისტი  

არასამთავრობო 

ორგანიზაციები 

2022-2023 

წწ.  

3.1.2.ბ. კამპანიის 

ფარგლებში 

ჩატარებული 

ღონისძიები 

3.1.3. 

ორგანიზებულია 

ქალთა უფლებების 

საერთაშორისო 

დღესთან 

დაკავშირებით 

ცნობილი 

კულტურისა და 

სპორტის 

წარმატებული 

ადამიანების 

მონაწილეობით 

სხვადასხვა 

კამპანიები თემის 

პოპულარიზაციის 

მხარდასაჭერად 

3.1.3.ა. 

მუნიციპალიტეტშ

ი ჩატარებული 

ღონისძიებები   

ქალების დღის 

აღსანიშნავად; 

    

მუნიციპალიტეტის 

მერია,  გენდერზე  

პასუხისმგებელი  

პირი-მერიის 

გენდერის 

სპეციალისტი  

არასამთავრობო 

ორგანიზაციები 

2022-2023 

წწ.  
3.1.3.ბ. დაგეგმილი 

კამპანიების 

რაოდენობა და 

მასში მონაწილე 

ცნობილი სახეების 

რაოდენობა 



3.1.4. 

უზრუნველყოფილია 

ადგილობრივი 

საინფორმაციო 

საშუალებების მიერ 

გენდერული 

თანასწორობის 

შესახებ ინფორმაციის 

გავრცელება 

3.1.4.ა. საგაზეთო 

სტატიების 

რაოდენობა 

გენდერული 

თანასწორობის, 

ქალთა 

უფლებების და 

თანასწორობის 

საბჭოს 

საქმიანობის 

შესახებ 

    

მუნიციპალიტეტის 

მერია, 

მუნიციპალიტეტის 

საკრებულო, 

 გენდერზე  

პასუხისმგებელი  

პირი-მერიის 

გენდერის 

სპეციალისტი  

ადგილობრივი 

TV/რადიო/გაზე

თი   

2022-2023 

წწ.  

3.1.4ბ. 

ადგილობრივი 

TV/რადიო 

სიუჟეტების 

რაოდენობა 

3.1.5. ქალთა 

პოლიტიკური 

მონაწილეობის 

შესახებ ცნობიერების 

ასამაღლებულად 

დაგეგმილი და 

განხორციელებულია 

კულტურულ 

საგანმანათლებლო 

ღონისძიებები: 

გამოფენები, ფილმის 

ჩვენება და დისკუსია 

3.1.5.ა. 

ჩატარებული 

ღონისძიებების 

რაოდენობა 

    

მუნიციპალიტეტის 

მერია, 

მუნიციპალიტეტის 

საკრებულო, 

 გენდერზე  

პასუხისმგებელი  

პირი-მერიის 

გენდერის 

სპეციალისტი  

საქართველოს  

კულტურისა და 

სპორტის 

სამინისტრო. 

არასამთავრობო 

ორგანიზაციები 

2022-2023 

წწ.  3.1.5.ბ. 

ღონისძიებებში 

მონაწილეთა 

რაოდენობა 

გენდერულ 

ჭრილში 

3.1.6. მოძიებული და 

გაშუქებულია 

მუნიციპალიტეტში 

მცხოვრები და 

მოღვაწე 

წარმატებული 

ქალების ისტორიები.  

3.1.6.ა. მასობრივი 

ინფორმაციის 

საშუალებით 

გაშუქებულია 

მუნიციპალიტეტშ

ი მცხოვრები და 

მოღვაწე 

წარმატებული 

ქალების 

ისტორიები. 

    

მუნიციპალიტეტის 

მერია,  გენდერზე  

პასუხისმგებელი  

პირი-მერიის 

გენდერის 

სპეციალისტი  

არასამთავრობო 

ორგანიზაციები 

2022-2023 

წწ.  

3.2. დაგეგმილია 

და გატარებულია 

ქალთა მიმართ და 

ოჯახში 

ძალადობის 

პრევენციული 

ღონისძიებები 

3.2.1. სკოლის 

მოსწავლეებთან 

ჩატარებულია 

საინფორმაციო 

შეხვედრები 

ადრეული 

ქორწინების 

პრევენციის 

ხელშესაწყობად 

3.2.1.ა. სკოლის 

მოსწავლეებთან, 

მასწავლებლებთან 

და მშობლებთან 

ჩატარებული 

საინფორმაციო 

შეხვედრების 

რაოდენობა 
    

მუნიციპალიტეტის 

მერია,  

მუნიციპალიტეტის 

საკრებულო, 

გენდერზე  

პასუხისმგებელი  

პირი-მერიის 

გენდერის 

სპეციალისტი  

საქართველოს 

განათლებისა და 

მეცნიერების 

სამინისტრო, 

2022-2023 

წწ.  

3.2.1.ბ. 

შეხვედრებში 

მონაწილეთა 

რაოდენობა 

გენდერულ 

ჭრილში 



3.2.1.გ. 

შეხვედრებზე 

გამოყენებული 

მასალები  (კინო 

ჩვენება და 

დისკუსია)  

სახალხო 

დამცველის 

აპარატი  

3.2.2. გატარებულია 

ღონისძიებები 

ქალებზე და 

გოგონებზე 

ძალადობის ყველა 

ფორმის, მათ შორის 

სექსუალური და 

გენდერული ნიშნით 

ჩადენილი 

ძალადობის და 

ადამიანის 

უსაფრთხოებასთან 

დაკავშირებული სხვა 

რისკების 

პრევენციისათვის   

3.2.2.ა. 

საკონსულტაციო/ 

საინფრმაციო 

შეხვედრების 

რაოდენობა   

    

მუნიციპალიტეტის 

მერია,მუნიციპალიტე

ტის საკრებულო, 

 გენდერზე  

პასუხისმგებელი  

პირი-მერიის 

გენდერის 

სპეციალისტი 

არასამთავრობო 

ორგანიზაციები 

2022-2023 

წწ.  

3.2.2.ბ. 

შეხვედრებში 

მონაწილეთა 

რაოდენობა 

გენდერულ 

ჭრილში და 

შეხვედრებზე 

გამოყენებული 

მასალები  (კინო 

ჩვენება და 

დისკუსია) 

3.2.3. შემუშავებულია 

ოჯახში და ქალთა 

მიმართ ძალადობის 

მსხვერპლთათვის/ 

სავარაუდო 

მსხვერპლთათვის   

დახმარების 

პროგრამა  

3.2.3.ა. 

დამტკიცებული 

დახმარების 

პროგრამა 

    

მუნიციპალიტეტის 

მერია, გენდერზე  

პასუხისმგებელი  

პირი-მერიის 

გენდერის 

სპეციალისტი 

არასამთავრობო 

ორგანიზაციები 

2022-2023 

წწ.   

3.2.3.ბ.  

მუნიციპალიტეტი

ს მიერ სავარაუდო 

მსხვერპლებისათვ

ის და 

მსხვერპლებისათვ

ის გაწეული 

უფასო 

იურიდიულ 

კონსულტაცია და 

დახმარება 

 

  
 

 


