
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telavis municipalitetis genderuli 

Tanasworobis sabWos 

2022-2023 w.w. samoqmedo gegma 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

1

• თელავის 
მუნიციპალიტეტის 
გენდერული 
თანასწორობის 
უზრუნველყოფის 
მდგრადი 
ინსტიტუციური, 
სამართლებრივი 
და 
ორგანიზაციული 
მექანიზმების 
გაძლიერება

2

• მუნიციპალიტეტის 
ბიუჯეტის, 
მუნიციპალური 
პროგრამების და 
პროექტების 
დაგეგმვის დროს 
გენდერული 
თანასწორობის 
უზრუნველყოფა

3

• გენდერული 
თანასწორობის 
პრინციპების 
შესახებ თელავის 
მუნიციპალიტეტის 
მოსახლეობის 
ცნობიერების 
გაზრდა

genderuli Tanasworobis sabWos ZiriTadi 

miznebi 2022 - 2023 wlebisaTvis 



 

 
 

ამოცანა საქმიანობა საქმიანობის ინდიკატორი 
პასუხისმგებელი 

უწყება 
პარტნიორი უწყება 

შესრულებ

ის ვადა 

 

1.1. გაძლიერებულია 

გენდერული 

თანასწორობის 

ინსტიტუციური 

მექანიზმები 

 

 

1.1.1 თელავის  მუნიციპალიტეტის 

გენდერული თანასწორობის საბჭოს 

2022-2023 წლების სამოქმედო 

გეგმის დამტკიცება 

1.1.1 ა .გეგმა განხილულია და 

დამტკიცებულია საბჭოს 

წევრების მიერ; 

1.1.1. ბ. სამოქმედო გეგმა 

გამოქვეყნებულია 

საკრებულოს ვებ-გვერდზე  

1.1.1. გ. გამოქვეყნებულია 

გეგმის შესრულების 

ყოველწლიური ანგარიში; 

 

 

 

მუნიციპალიტეტის 

გენდერული 

თანასწორობის საბჭო 

  

 

 

 

 

2022  - 2023 

წ.წ. 

1.1.2. მუნიციპალიტეტში 

გენდერული უთანასწორობის 

აღმოფხვრის უზრუნველსაყოფად 

მერიისთვის(შესაბამისი 

პროგრამების მომზადების 

მიზნით),   

საკრებულოსათვის  ან/და 

საქართველოს პარლამენტის 

გენდერული თანასწორობის 

საბჭოსათვის     წინადადებების და 

რეკომენდაციების წარდგენა 

 

1.1.2.ა. წარდგენილი 

წინადადებები და 

რეკომენდაციები 

 

 

1.1.2.ბ. საკრებულოს, მერის 

ან/და საქართველოს 

პარლამენტის გენდერული 

თანასწორობის საბჭოს მიერ 

გათვალისწინებული 

წინადადებები და 

რეკომენდაციები 

 

 

 

 

 

 

 

მუნიციპალიტეტის 

გენდერული 

თანასწორობის საბჭო 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

2022  - 2023 

წ.წ. 

1.1.3. ევროკავშირის წევრი 

ქვეყნების  გამოცდილების 

გაზიარება და თანამშრომლობა 

1.1.3.ა. წერილობითი 

კომუნიკაცია 

 

მუნიციპალიტეტის 

მერია 

 

მუნიციპალიტეტის 

მერიის 

ეკონომიკური განვით

 

2022  - 2023 

წ.წ. 

მიზანი 1. თელავის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის უზრუნველყოფის მდგრადი 

ინსტიტუციური, სამართლებრივი და ორგანიზაციული მექანიზმების გაძლიერება 

 



ადგილობრივი მმართველობის 

დონეზე გენდერული 

თანასწორობის პოლიტიკის 

განხორციელების მიზნით 

1.1.3.ბ. სასწავლო , გაცვლითი 

ვიზიტი ქალაქებს შორის 

 

მუნიციპალიტეტის 

საკრებულო 

 

მუნიციპალიტეტის 

გენდერული 

თანასწორობის საბჭო 

 

არებისა  და ქონების მ

ართვის  სამსახურის 

საგარეო 

ურთიერთობებისა და 

საერთაშორისო 

პროექტების 

განყოფილება. 

 1.1.4  თელავის მუნიციპალიტეტის 

მხარდაჭერა   ,,ევროპულ ქარტიას 

ადგილობრივ ცხოვრებაში ქალთა 

და კაცთა თანასწორობის შესახებ“ 

შეერთების პროცესში 

1.1.4 ა ჩატარებულია 

ხელმოწერის ცერემონია 

 

   

მუნიციპალიტეტის 

მერია 

 

მუნიციპალიტეტის 

საკრებულო 

 

მუნიციპალიტეტის 

გენდერული 

თანასწორობის საბჭო 

  

არასამთავრობო 

ორგანიზაციები 

2022  - 2023 

წ.წ. 

 1.1.5 გენდერული თანასწორობის 

საბჭოს ცნობადობის გაზრდა და 

სოციალური ქსელის ოპტიმიზაცია 

1.1.5 ა ჩატარებული 

ჩეხვედრების რაოდენობა 

ცნობადობის გაზრდის 

მიზნით 

1.1.5 ბ სოციალურ ქსელში 

საბჭოს ოფიციალური 

გვერდის გამომწერთა რიცხვი 

  

 

 

მუნიციპალიტეტის 

გენდერული 

თანასწორობის საბჭო 

 2022  - 2023 

წ.წ. 

1.2. 

მუნიციპალიტეტის 

ორგანოების მიერ 

უზრუნველყოფილია  

გადაწყვეტილების 

მიღების პროცესში 

ქალისა და კაცის 

თანაბარი 

მონაწილეობა 

1.2.1.  საჯარო განხილვებსა და 

შეხვედრებზე გამოთქმული 

წინადადებების, მოსაზრებებისა და 

იდეების ანალიზის საფუძველზე 

მუნიციპალიტეტის მიერ 

ორგანიზებულ ღონისძიებებსა და 

სამართლებრივ აქტებში ასახვის 

მხარდაჭერა 

1.2.1 ა ჩატარებულია საჯარო 

შეხვედრები გენდერული 

თანასწორობის საბჭოს,  

წევრებთან ერთად 

საჭიროებების 

იდენტიფიცირების მიზნით 

1.2.1.ბ. გამოქვეყნებულია 

საჯარო შეხვედრების ოქმები.  

1.2.1.გ. საჯარო განხილვების 

საფუძველზე შემუშავებულია 

რეკომენდაციები  

1.2.1.დ. რეკომენდაციები 

ასახულია განხორციელებულ 

ღონისძიებებსა და მიღებულ 

სამართლებრივ აქტებში 

 

მუნიციპალიტეტის 

მერია 
 

მუნიციპალიტეტის 

გენდერული 

თანასწორობის საბჭო 

  

2022  - 2023 

წ.წ. 



1.3. დანერგილია 

გენდერული 

სტატისტიკა   

 

1.3.1.  სქესის  ნიშნით  

სეგრეგირებული, მათ შორის, 

მუნიციპალიტეტში 

რეგისტრირებული ან /და 

მცხოვრები შშმპ, თავშესაფრის 

არმქონე  პირთა, ძალადობის 

მსხვერპლთა, ემიგრაციაში მყოფთა 

და  სხვა მოწყვლადი ჯგუფების 

სტატისტიკურ მონაცემთა ერთიანი 

საინფორმაციო ბაზის შექმნა  და  

მისი პერიოდული განახლება. 

1.3.1.ა. შექმნილია 

სტატისტიკურ მონაცემთა 

ერთიანი საინფორმაციო ბაზა 

გენდერულ ჭრილში 

1.3.1.ბ. პერიოდულად 

ახლდება სტატისტიკურ 

მონაცემთა ერთიანი 

საინფორმაციო ბაზა 

მუნიციპალიტეტის 

მერია, 

მუნიციპალიტეტის 

საკრებულო 

არასამთავრობო 

ორგანიზაციები 

2022  - 2023 

წ.წ. 

1.3.2.მერიის სამსახურების და 

განყოფილებების დონეზე 

გენდერული ნიშნით 

სეგრეგირებულად მოქალაქეთა 

მომართვიანობის სტატისტიკის 

წარმოება 

1.3.2.ა. პერიოდულად 

ახლდება გენდერულ 

საკითხებზე მოქალაქეთა 

მიმართვიანობის სტატისტიკა 

 1.3.2.ბ. ანალიზდება 

სამსახურებში და 

განყოფილებებში მოქალაქეთა 

მიერ დასმული საკითხები 

მუნიციპალიტეტის 

მერია 

 

მუნიციპალიტეტის 

საკრებულო 

 

მუნიციპალიტეტის 

გენდერული 

თანასწორობის საბჭო 

 2022  - 2023 

წ.წ. 

1.4. საკრებულოში 

მოქმედი კომისიების 

სამოქმედო გეგმების 

გენდერული 

ანალიზი 

 

1.4.1.  კომისიების გეგმების 

გენდერული ანალიზის სისტემის 

ჩამოყალიბება 

 

 

 

1.4.1.ა.გენდერული ანალიზის 

დასკვნა 

1.4.1. ბ საჭროების 

შემთქვევაში 

რეკომენდაციების მომზადება 

 

   

მუნიციპალიტეტის 

გენდერული 

თანასწორობის საბჭო 

  2022  - 2023 

წ.წ. 

1.5. გაძლიერებულია 

თანამშრომლობა  

გენდერული 

თანასწორობის 

სფეროში მოქმედ  

არასამთავრობო 

ორგანიზაციებთან, 

მეწარმე 

სუბიექტებთან  და 

სხვა 

დაინტერესებულ 

პირებთან 

1.5.1.   „ღია კარის“ დღეების 

ორგანიზება გენდერული 

თანასწორობის საკითხებზე 

მომუშავე არასამთავრობო, 

საზოგადოებრივი და პოლიტიკური 

ორგანიზაციების მიერ 

დასმულისაკითხების 

შესწავლა/ადვოკატირების მიზნით  

1.5.1.. ა. ჩატარებული 

შეხვედრების რაოდენობა  

 

1.5.1.ბ. შეხვედრებში 

მონაწილეთა და განხილულ 

საკითხთა რაოდენობა  

 

1.5.1.გ. შეხვედრებზე 

დასმული საკითხების 

გათვალისწინება   

   

 

მუნიციპალიტეტის 

მერია 

  

მუნიციპალიტეტის 

საკრებულო  

 

მუნიციპალიტეტის 

გენდერული 

თანასწორობის საბჭო 

არასამთავრობო 

ორგანიზაციები 

2022  - 2023 

წ.წ. 



 

 

 

ამოცანა  საქმიანობა  საქმიანობის ინდიკატორი პასუხისმგებელი 

უწყება 

პარტნიორი უწყება შესრულებ

ის ვადა 

 

 

2.1. დანერგილია 

გენდერული 

ბიუჯეტი 

2.1.1.  მუნიციპალიტეტის ბოლო 

ერთი  წლის ბიუჯეტის 

გენდერული ანალიზის ჩატარება 

2.1.1.ა. ბიუჯეტის 

გენდერული ანალიზის 

შედეგები და შემუშავებული 

რეკომენდაციები 

2.1.1.ბ. ანალიზის შედეგები 

გამოქვეყნებულია 

 

მუნიციპალიტეტის 

მერია 

 

მუნიციპალიტეტის 

საკრებულო 

 

 

არასამთავრობო 

ორგანიზაციები 

 

 

2022  - 2023 

წ.წ. 

2.1.2.   საბიუჯეტო ციკლის ყველა 

დონეზე გენდერული ასპექტების 

გათვალისწინება, საჭიროებების 

განსაზღვრისას ქალთა და კაცთა 

თანაბარი ჩართულობის 

უზრუნველყოფა 

 

2.1.2.ა. გამოვლენილი 

საჭიროებები 

2.1.2.ბ. გამოკითხულთა 

რაოდენობა გენდერულ 

ჭრილში 

 

მუნიციპალიტეტის 

მერია 

  

მუნიციპალიტეტის 

საკრებულო 

არასამთავრობო 

ორგანიზაციები 

2022  - 2023 

წ.წ. 

2.1.3   პროგრამებში გენდერული 

უთანასწორობის აღმოსაფხვრელად  

(არსებობის შემთხვევაში) 

რეკომენდაციების შემუშავება 

2.1.3 ა შემუშავებული 

რეკომენდაციები 

2.1.3 ბ მუნიციპალიტეტის 

საფინანსო სამსახურს  და 

კომისიებს მიწოდებული აქვს 

ბიუჯეტის გენდერული 

ანალიზის მეთოდოლოგია 

 

მუნიციპალიტეტის 

მერია 

  

მუნიციპალიტეტის 

საკრებულო 

 2022  - 2023 

წ.წ. 

2.3. შეფასებულია 

კულტურულ -

შემოქმედებით, 

საგანმანათლებლო 

და სკოლამდელი 

აღზრდის 

პროგრამებში  

გენდერულად 

2.3.1.  კულტურ-შემოქმედებით, 

საგანმანათლებლო და 

სკოლამდელი აღზრდის  

მიმართულებით მოსახლეობის 

საჭიროებათა კვლევის ჩატარება  და 

2.3.1.ა. კულტურის სფეროში 

მოსახლეობის საჭიროებათა 

კვლევის ანგარიში, დასკვნები 

და რეკომენდაციები 

 2.3.1.ბ. რეკომენდაციები 

ასახულია მუნიციპალიტეტის 

2021 წლის ბიუჯეტში 

მუნიციპალიტეტის 

მერია  

მუნიციპალიტეტის 

საკრებულო 

 

გენდერული 

თანასწორობის საბჭო 

მუნიციპალიტეტის 

მერიის 

ულტურის, განათლებ

ის,  სპორტისა და ახა

ლგაზრდობის საქმეთ

ა სამსახური 

 

 

2022  - 2023 

წ.წ. 

მიზანი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის, მუნიციპალური პროგრამების და პროექტების 

დაგეგმვის დროს გენდერული თანასწორობის უზრუნველყოფა 

 



თანაბარი 

ხელმისაწვდომობის 

პოლიტიკა 

შესაბამისი რეკომენდაციების 

მომზადება. 

2.3.1. გ. ჩატარებული 

შეხვედრების და მათში 

მონაწილეთა რაოდენობა 

კატეგორიების მიხედვით და 

გენდერულ ჭრილში 

საქართველოს 

განათლების,მეცნიერ

ების კულტურისა და 

სპორტის სამინისტრო  

2.4.უზრუნველყოფი

ლია ცხოვრების 

ჯანსაღი წესის 

დამკვიდრება 

2.4.1სპორტული წრეების და 

ა(ა)იპების ხელმისაწვდომობის 

ანალიზი  

2.4.2  სპორტული წრეებით 

მოსარგებლეთა გენდერული 

ანალიზი სეგრეგირებული სქესის 

ნიშნით.  (ქალთა საჭიროებების 

გათვალისწინების შეფასება) 

2.4.1.ა. ჩატარებულია 

ხელმისაწვდომობის ანალიზი 

2.4.1.ბ. ანალიზის 

საფუძველზე შემუშავებული 

რეკომენდაციები 

2.4.1.გ. რეკომენდაციების 

ასახვა ბიუჯეტსა და 

მუნიციპალურ პროგრამებში 

მუნიციპალიტეტის 

მერია 

  

მუნიციპალიტეტის 

საკრებულო 

მუნიციპალიტეტის 

მერიის 

ულტურის, განათლებ

ის,  სპორტისა და ახა

ლგაზრდობის საქმეთ

ა სამსახური 

არასამთავრობო 

ორგანიზაციები 

2022  - 2023 

წ.წ. 

2.5. ჯანმრთელობის 

დაცვისა და 

სოციალური 

უზრუნველყოფის 

სფეროებში 

შემუშავებული და 

განხორციელებულია 

გენდერულ 

თანასწორობაზე 

ორიენტირებული 

მუნიციპალური 

პროგრამები 

2.5.1. ჯანმრთელობისა და 

სოციალური უზრუნველყოფის 

სფეროში ჩატარებულია 

მუნიციპალიტეტის მიერ 

განხორციელებული პროგრამების 

გენდერული ანალიზი 

2.5.1.ა. ჩატარებული 

ანალიზის შედეგები და 

რეკომენდაციები 

2.5.1.ბ. რეკომენდაციების 

ასახვა მოქმედ მუნიციპალურ 

პროგრამებში 

მუნიციპალიტეტის 

მერია 

  

მუნიციპალიტეტის 

საკრებულო 

მუნიციპალიტეტის 

მერიის 

ჯანმრთელობის 

დაცვისა და 

სოციალურ საკითხთა 

სამსახური 

2022  - 2023 

წ.წ. 

2.5.2. ჩატარებული კვლევებისა და 

ანალიზის საფუძველზე 

მომზადებულია ჯანმრთელობის 

დაცვისა და სოციალური 

უზრუნველყოფის სფეროებში 

განსახორციელებელი 

პრიორიტეტული პროგრამები  

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში 

გასათვალისწინებლად 

2.5.2.ა. ჯანმრთელობის 

დაცვისა და სოციალური 

უზრუნველყოფის სფეროებში 

მომზადებულია 

გენდერულად   

დაბალანსებული 

მუნიციპალური პროგრამები 

მუნიციპალიტეტის 

მერია 

 

მუნიციპალიტეტის 

საკრებულო 

მუნიციპალიტეტის 

მერიის 

ჯანმრთელობის 

დაცვისა და 

სოციალურ საკითხთა 

სამსახური 

 

 

 

2022  - 2023 

წ.წ. 

2.5.3 მომზადებულია 

რეპროდუქციული 

ჯანმრთელობისა , მუნიციპალური 

სოციალური პროგრამების და  

ბავშვთა ჯანსაღი კვების 

გზამკვლევი    

2.5.3 მომზადებული 

გზამკვლევები 

2.5.3 ბ ჩატარებული 

ტრენინგებზე დამსწრეთა 

რაოდენობა 

მუნიციპალიტეტის 

მერია 

 

მუნიციპალიტეტის 

საკრებულო 

მუნიციპალიტეტის 

მერიის 

ჯანმრთელობის 

დაცვისა და 

სოციალურ საკითხთა 

სამსახური 

2022  - 2023 

წ.წ. 



2.6. შემუშავებული 

და 

განხორციელებულია  

მუნიციპალიტეტში 

ქალ მეწამეთა  

აქტივობის 

ხელშეწყობისათვის   

ხელშემწყობი 

პროგრამები და 

ღონისძიებები 

2.6.1. მომზადებულია პროექტი ქალ 

მეღვინეთა და სომელიეთა  

კვირეულის ორგანიზებისთვის 

(2023 წელი) 

 

 

2.6.1.ა. ღონისძების პროექტი, 

წარდგენილია 

მუნიციპალიტეტს 2023  წლის 

ბიუჯეტში გათვალისწინების 

მიზნით 

 

მუნიციპალიტეტის 

მერია 

  

მუნიციპალიტეტის 

საკრებულო 

არასამთავრობო 

ორგანიზაციები 

 

2022  - 2023 

წ.წ. 

 2.6.2. ჩატარებულია 

მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ ქალ  

ფერმერთა საჭიროებების კვლევა 

 

 

2.6.2.ა. ჩატარებული 

შეხვედრების რაოდენობა 

2.6.2.ბ. გამოვლენილი 

პრობლემები და საჭიროებები 

2.6.2გ. შეხვედრებში 

მონაწილე    რაოდენობა  

2.6.2.დ. გამოვლენილი 

საჭიროებები 

მუნიციპალიტეტის 

მერია 

  

მუნიციპალიტეტის 

საკრებულო 

საერთაშორისო და 

არასამთავრობო 

ორგანიზაციები 

2022  - 2023 

წ.წ. 

2.6.3. ქალთა ეკონომიკური 

აქტივობის ხელშესაწყობად 

ორგანიზებულია წარმატებული 

მეწარმე ქალების შეხვედრები 

გამოცდილების გაზიარების და 

მეწარმეობის განვითარების 

მიზნით 

 

2.6.3.ა. ჩატარებული 

შეხვედრების რაოდენობა 

2.6.3.ბ. შეხვედრებში 

მონაწილეთა რაოდენობა 

გენდერულ ჭრილში 

მუნიციპალიტეტის 

მერია 

  

მუნიციპალიტეტის 

საკრებულო 

არასამთავრობო 

ორგანიზაციები 

2022  - 2023 

წ.წ. 

2.6.4 მუნიციპალიტეტის 

ადმინისტრაციულ ერთეულებში 

გენდერული თანასწორობის 

უზრუნველყოფის ინსტიტუციური 

მექანიზმების შესაქმნელად ლიდერ 

ქალთა გამოვლენა  

  

2.6.4ა ადმინისტრაციულ 

ერთეულებში ჩატარებული 

შეხვედრების რაოდენობა 

ლიდერ ქალთა 

გამოსავლენად  

2.6.4. ბ გამოვლენილ ლიდერ 

ქალთა რაოდენობა 

მუნიციპალიტეტის 

მერია 

  

მუნიციპალიტეტის 

საკრებულო 

არასამთავრობო 

ორგანიზაციები 

2022  - 2023 

წ.წ. 

 

 



 

 

  

ამოცანა  საქმიანობა  საქმიანობის ინდიკატორი პასუხისმგებელი 

უწყება 

პარტნიორი უწყება შესრულებ

ის ვადა 

 

3.1.განხორციელებულ

ია  გენდერული 

თანასწორობის 

შესახებ ცნობიერების 

ამაღლების და ქალთა 

გაძლიერების 

მხარდამჭერი 

ღონისძიებები 

3.1.1. ჩატარებულია 

მოსახლეობასთან საინფორმაციო 

შეხვედრები მუნიციპალიტეტის 

ყველა ადმინისტრაციულ 

ერთეულში  და 

უზრუნველყოფილია ქალთა 

მონაწილეობა 

3.1.1.ა. მუნიციპალიტეტის 

ადმინისტრაციულ 

ერთეულებში ჩატარებული 

შეხვედრების რაოდენობა 

3.1.1.ბ. მუნიციპალიტეტის 

ადმინისტრაციულ 

ერთეულებში ჩატარებულ 

შეხვედრებზე მონაწილეთა 

რაოდენობა გენდერულ 

ჭრილში 

 

 

მუნიციპალიტეტის 

მერია 

 

მერის 

წარმომადგენლები 

ადმინისტრაციულ 

ერთეულებში 

 

მუნიციპალიტეტის 

საკრებულო 

 

 

 

 

არასამთავრობო 

ორგანიზაციები 

 

 

 

 

 

2022  - 2023 

წ.წ. 

 3.1.2. ქალთა უფლებებსა და 

გენდერული თანასწორობის 

საკითხებზე სკოლის 

მოსწავლეების, ახალგაზრდების 

და სკოლის პედაგოგების 

ინფორმირებულობის გაზრდის 

მიზნით ჩატარებულია 

შეხვედრები და დისკუსიები 

მუნიციპალიტეტის საჯარო 

სკოლებში  

3.1.2.ა. ჩატარებული 

შეხვედრების რაოდენობა 

3.1.2.ბ. შეხვედრებზე 

განხილული საკითხების 

რაოდენობა და ჩატარების 

სახეები (საინფორმაციო 

შეხვედრა, საჯარო დისკუსია, 

ფილმის ჩვენება, ქალთა 

გაძლიერების წარმატებული 

მაგალითები) 

3.1.2.გ. ჩატარებულ 

შეხვედრებზე მონაწილეთა 

რაოდენობა გენდერულ 

ჭრილში 

 

მუნიციპალიტეტის 

მერია 

  

მუნიციპალიტეტის 

საკრებულო 

საქართველოს 

განათლებისა და 

მეცნიერების 

სამინისტრო 

არასამთავრობო 

ორგანიზაციები 

2022  - 

2023 

წ.წ. 

 3.1.4. შემუშავებულია და 

განხორცილებულია  გენდერული 

ძალადობის წინააღმდეგ  16 –

დღიანი  კამპანიის   

ღონისძიებების გეგმა 

3.1.4.ა. მიღებულია 

გენდერული ძალადობის 

წინააღმდეგ  16 –დღიანი  

კამპანიის      ღონისძიებების 

გეგმა 

მუნიციპალიტეტის 

მერია, 

  

მუნიციპალიტეტის 

არასამთავრობო 

ორგანიზაციები 

2022  - 

2023 

წ.წ. 

 მიზანი 3.  გენდერული თანასწორობის პრინციპების შესახებ თელავის მუნიციპალიტეტის 

მოსახლეობის ცნობიერება გაზრდილია 

 



3.1.4.ა. კამპანიის ფარგლებში 

ჩატარებული ღონისძიები 

 

საკრებულო 

 3.1.5. ორგანიზებულია ქალთა 

უფლებების საერთაშორისო 

დღესთან დაკავშირებით 

სხვადასხვა კამპანიები თემის 

პოპულარიზაციის მხარდასაჭერად  

3.1.5.ა. მუნიციპალიტეტში 

ჩატარებული ღონისძიებები   

ქალების დღის აღსანიშნავად; 

3.1.5.ბ. მუნიციპალიტეტში 

ჩატარებული ღონისძიებები  

მშვიდობის დღის 

აღსანიშნავად  

3.1.5.გ. დაგეგმილი 

კამპანიების რაოდენობა და 

მასში მონაწილე ცნობილი 

სახეების რაოდენობა 

 

მუნიციპალიტეტის 

მერია, 

  

მუნიციპალიტეტის 

საკრებულო 

არასამთავრობო 

ორგანიზაციები 

2022  - 2023 

წ.წ. 

 3.1.6. უზრუნველყოფილია 

ადგილობრივი საინფორმაციო 

საშუალებების მიერ გენდერული 

თანასწორობის შესახებ 

ინფორმაციის გავრცელება 

3.1.6.ა. საგაზეთო სტატიების 

რაოდენობა გენდერული 

თანასწორობის, ქალთა 

უფლებების და 

თანასწორობის საბჭოს 

საქმიანობის შესახებ 

 

3.1.6.ბ. მუნიციპალიტეტის 

ვებ–გვერდზე განთავსებული 

ინფორმაცია  

 

 

მუნიციპალიტეტის 

მერია, 

  

მუნიციპალიტეტის 

საკრებულო 

რეგიონული 

მასმედიის 

საშუალებები  

ადგილობრივი 

ბეჭდვითი 

ჟურნალი,,ოლე“ 

არასამთავრობო 

ორგანიზაციები 

2022  - 2023 

წ.წ. 

 3.1.7. ქალთა პოლიტიკური 

მონაწილეობის შესახებ 

ცნობიერების ასამაღლებულად 

დაგეგმილი და 

განხორციელებულია კულტურულ 

საგანმანათლებლო ღონისძიებები: 

გამოფენები, ფილმის ჩვენება და 

დისკუსია 

3.1.7.ა. ჩატარებული 

ღონისძიებების რაოდენობა 

3.1.8.ბ. ღონისძიებებში 

მონაწილეთა რაოდენობა 

გენდერულ ჭრილში 

მუნიციპალიტეტის 

მერია, 

  

მუნიციპალიტეტის 

საკრებულო 

საქართველოს  

კულტურისა და 

სპორტის 

სამინისტრო. 

არასამთავრობო 

ორგანიზაციები 

2022  - 2023 

წ.წ. 

 3.1.8. მოძიებული და 

გაშუქებულია მუნიციპალიტეტში 

დაბადებული და მოღვაწე 

წარმატებული ქალების 

ისტორიები  (სასურველია 

3.1.8.ა. მასობრივი 

ინფორმაციის საშუალებით 

გაშუქებულია 

მუნიციპალიტეტში 

დაბადებული და მოღვაწე 

მუნიციპალიტეტის 

მერია 

  

მუნიციპალიტეტის 

არასამთავრობო 

ორგანიზაციები 

2022  - 2023 

წ.წ. 



მუნიციპალიტეტში ერთ–ერთ 

ქუჩას მიენიჭოს ადგილობრივი 

წარმატებული ქალის სახელი) 

 

წარმატებული ქალების 

ისტორიები 

3.1.8.ბ. საკრებულოს 

განკარგულება   ერთ-ერთი 

ქუჩისთვის  წარმატებული 

ქალის სახელის მინიჭების 

შესახებ 

საკრებულო 

 3.1.9. სოციალური მედიასა და 

საინფორმაციო პორტალებზე 

გედრერული თანასწორობის 

საბჭოს საქმიანობის და 

გენდერულ საკითხების გაშუქება. 

3.1.9.ა. facebook გვერდის 

მომწონებელთა და 

გამომწერთა რაოდენობა 

3.1.9.ბ. სოციალურ ქსელებისა 

და საინფორმაციო 

პორტალებზე გენდერულ 

საკითხებზე გაშუქებულ 

მასალათა რაოდენობა 

გენდერული 

თანასწორობის საბჭო 

 2022  - 2023 

წ.წ. 

 

 


