
ქალები ცვლილებებისთვის 

მედიის განვითარების ფონდი 



ODHIR-ის რეკომენდაცია, 2013 

     პოლიტიკურ პარტიებსა 
და კანდიდატებს  

    

   "განიხილონ გენდერული 
საკითხების საკუთარი 
წინასაარჩევნო კამპანიის 
სტრატეგიაში ჩართვის 
საკითხი, რათა მათ 
როგორც მამაკაცი, ისე 
ქალი ამომრჩევლების 
ინტერესების უკეთესად 
წარმოდგენა შეძლონ." 

 



გამოკითხვა 

• სტრუქტურირებული და 
ღია კითხვარი; 

• გამოკითხვა ლიდერ 
ქალთა 
თანამშრომლობის 
ქსელის მონაწილეობით 
საქართველოს 9 ქალაქში. 

პოლიტიკური პარტიების 
წინასაარჩევნო 
პროგრამების ანალიზი 

• კვალიფიციური 
სუბიექტები 2013 წლის 
ადგილობრივ და 2012 
წლის საპარლამენტო 
არჩევნებზე 



კვლევა 

• პოლიტიკური 
პარტიების 
წინასაარჩევნო 
პროგრამების 
გენდერმგრძნობელობა 

 

• პოლიტიკური 
პარტიების საარჩევნო 
პროგრამებში ქალთა 
საჭიროებების ასახვა 





მრგვალი მაგიდები პოლიტიკური პარტიების და 
ადგილობრივი ხელისუფლების მონაწილეობით 

გარდაბანი 

გორი 



ახალქალაქი 

ზუგდიდი სიღნაღი 



ტრენინგები 

• ქალთა პოლიტიკური და სამოქალაქო 
უფლებები; 

 

• საარჩევნო პროცესში ქალთა მონაწილეობის 
ზრდის საკანონმდებლო გარანტიები; 

 

• სამოქალაქო აქტივობების სხვადასხვა 
ფორმები, მათ შორის ბლოგის დაწერა და 
ვიდეო ბლოგის მომზადება. 

 



სიღნაღი ახალქალაქი 

ზუგდიდი 

ნინოწმინდა გარდაბანი 



ბლოგერების კონკურსი “ქალები 
ცვლილბებისთვის” 

• მომზადდა ვიდეო კლიპი 

 

• ჩატარდა საინფორმაციო 
კამპანია 

 

• ჟიურიმ 10 ბლოგერი და 10 
ლიდერი ქალი გამოვლინა 



ლიდერი ქალი: თამარ 
მღებრიშვილი, მეკავშირე 
ოფიცერი ავღანეთში 
ბაგრამის სამხედრო 
ბაზაზე 

ბლოგის ავტორი - თეიმურაზ სირაძე,  
არასამთავრობო ორგანიზაცია 
"სამხედრო კორესპონდენტთა 
ასოციასიის" დამფუძნებელი 



ლიდერი ქალი: ლუიზა 
მუთოშვილი პანკისიდან, 
რესპუბლიკური პარტიის 
ახმეტის რაიონული 
ორგანიზაციის 
თავმჯდომარე 

ბლოგის ავტორი - მანანა 
მამაგულაშვილი -საინფორმაციო 
ცენტრების  ქსელის 
კორესპონდენტი 
 



ლიდერი ქალი - ქეთევან 
ხიდაშელი ოზურგეთის 
რაიონის სოფელ დვაბზუდან -
არასამთავრობო ორგანიზცია 
“ქალები რეგიონის 
განვითარებისთვის” 
 

გამარჯვებული ბლოგის 
ავტორი - ნანა ბაგალიშვილი - 
არასამთავრობო ორგანიზაცია 
სამოქალაქო ინიციატივის 
თანადამფუძნებელი და 
გამგეობის წევრი 
 



ლიდერი ქალი - თინა 
ბერუჩაშვილი - 
„გამარჯვებულ ქალთა  
კლუბის“ დამფუძნებელი 
 

ბლოგის ავტორი - ლიკა 
ენუქიძე - ტელეკომპანია 
"იმედის" საინფორმაციო 
გადაცემა “ქრონიკის” 
სტაჟიორია 



ლიდერი ქალი:  ელენე 
კვერნაძე - გაეროს ასოციაცია, 
საზოგადოებრივი მოძრაობა 
“დაინახე, გაიგე, დაარღვიე 
დუმილის” დამფუძნებელი 
 

ბლოგის ავტორი - შორენა 
ტყეშელაშვილი -ინტერნეტ-
გაზეთ “მასწავლებელის” 
ბლოგერი 
 



ლიდერი ქალი: ნათელა 
გოგოლაძე  - სურამის 
მესამე საშუალო სკოლის 
ისტორიის პედაგოგი 
 

ბლოგის ავტორი - ლადო 
გოგოლაძე - "კვირის 
პალიტრის" ჟურნალისტი 
 



ლიდერი ქალი - მარიკა 
ბუჩუკური - სოფელ 
ტირძნისიდან - 
„მშვიდობისა და 
განვითარებისათვის შიდა 
ქართლის სათემო ფონდის“ 
ხელმძღვანელი და გაეროს 
ადამიანის უფლებათა 
დამკვირვებელი 

ბლოგის ავტორი - სალომე ბენიძე - 
არასამთავორობო ორგანიზაცია 
ქალთა საინფორმაციო ცენტრი 



ლიდერი ქალი - ციალა 
ჩხარტიშვილი  
ქუთაისიდან - მუშაობს 
ბოშა ბავშვების 
ინტეგრაციაზე 
 

ბლოგის ავტორი - ქრისტინე 
მაღლაკელიძე - 
იმერეთი, რაჭა-ლეჩხუმი და 
ქვემო სვანეთის მიკრო და მცირე 
მეწარმეობის ხელშეწყობის 
პროგრამის ადმინისტრატორი 



ლიდერი ქალი - მანანა 
ნერსეზაშვილი სოფელ 
ლელიანიდან - სათემო 
ორგანიზაცია ,,ლელის“ 
ერთ-ერთი დამფუძნებელი 
და ხელმძღვანელი 
 

ბლოგის ავტორი - სალომე 
მოდებაძე - არასამთავრობო 
ორგანიზაცია "ქალთა 
საინფორმაციო ცენტრის" 
ჟურნალისტი 



ლიდერი ქალი - ლელა 
ფრანგულაშვილი -
ფსიქოლოგი და ევრითმისტი 

ბლოგის ავტორი - სალომე 
ბელქანია - ჟურნალისტი 
 



მედია გაშუქება 



 

 

მადლობა ყურადღებისთვის! 

 


