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მიზანი: 

  გენდერული თანასწორობისა და 
სამართლიანობის პრინციპების დამკვიდრება, 
ქალების პოლიტიკური მონაწილეობის გაზრდა 
და საზოგადოების ინფორმირებულობა  
გენდერული თანასწორობის პოლიტიკის 
აქტუალობისა და მისი განხორციელების 
ხელშეწყობის საკითხებზე.     

 



 გთ ქსელის (GEN) საქმიანობის არეალი: 
  თბილისი:  

 ვაკე;  
  საბურთალო; 
 ისანი; 
  სამგორი; 
  მთაწმინდა; 
 გლდანი; 
  ნაძალადევი; 
  ჩუღურეთი; 
  კრწანისი; 
დიდუბის. 
   
 

 

 

  



საქართველოს რეგიონი   

 აჭარა,   თამილა დოლიძე; 

გურია, ლალი ყაჭეიშვილი 

სამეგრელო ზემო სვანეთი,  ნონო ხუხია; 

იმერეთი,  მერი გელაშვილი, ალლა გამახარია; 

რაჭა ლეჩხუმი, ქვემო სვანეთი,  ნანა სოხაძე; 

სამცხე-ჯავახეთი,   მარინე მოდებაძე; 

შიდა ქართლი, ნანა საბანაძე; 

მცხეთა-თიანეთი,  თამარ მაისურაძე 

 ქვემო ქართლი, ალლა ბეჟენცევა 

 კახეთი,სოფიო მანძულაშვილი, ნანა ქიბიშაური 

 

 



გთ ქსელის (GEN) სტრუქტურა:  

თბილისი - 14 კოორდინატორი 

 

რეგიონებში:  

12 რეგიონალური კოორდინატორი და 86  

რაიონული თანაკოორდინატორი. 

 



გთ ქსელმა (GEN) პროექტის ფარგლებში ჩაატარა 

ორდღიანი ტრეინინგ/სემინარი თბილისსა და ათივე 

რეგიონში.  

 

ტრენინგ/სემინარის მიზანი: 

გენდერული თანასწორობის მიმართ ცნობიერების 

ცვლილება  და ქალთა  პოლიტიკური ჩართულობის 

უზრუნველ- საყოფად შესაბამისი უნარ-ჩვევების  

ჩამოყალიბება. 

 

295 ქალმა და ახალგაზრდამ გაირა მომზადება.  

 



 ტრენერები: 

  ძიძია ღუდუშაური  

  ლალი ბეჟანიშვილი  

 

  295 ქალმა და ახალგაზრდამ, ადგილობრივი 
ხელისუფლების, სხვადასხვა პოლიტიკური 
პარტიების,  სოციალური ჯგუფების (პედაგოგები, 
ექიმები, ლექტორები, შშმ პირები) ეთნიკური 
უმცირესობების წარმომადგენლებმა გაიარეს  
ტრენინგ/სემინარები.  





  გთ ქსელმა (GEN) პროექტის ფარგლებში ჩაატარა  საჯარო 
დისკუსიები პოლიტიკური პარტიების  წარმომადგენლებთან 

 

  ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველოსთვის; 

  ახალი მემარჯვენეები; 

  რესპუბლიკური პარტია; 

  კონსევატორები, ფორუმი, მრეწველები;  

  ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა;   

  ლეიბორისტული პარტია 

  თავისუფლი დემოკრატები; 

 

   თბილისში ჩატარდა ხუთი  საჯარო დისკუსია, სადაც 
ესწრებოდა 250 მონაწილეზე მეტი. 

  





 გთ ქსელმა (GEN) პროექტის ფარგლებში 
ჩაატარა საჯარო დისკუსიები ოთხი რეგიონის 22 
რაიონში და დააფუძნა 22 კლუბი    

“დემოკრატიისა და თანასწორობისთვის”   
  
880 მონაწილე და დამფუძნებელი კლუბის, 
ადგილობრივი ხელისუფლების, ადგილობრივი 
ლიდერი ქალები, ა/ორგანიზაციები, 
პოლიტიკური პარტიების, მასმედიის, სხვადასხვა 
სოციალური ჯგუფების, წარმომადგენლები.  

 
 კლუბის მმართველობითი რგოლი 5 წევრის 
შემადგენლობით  
 

 
 



 

 ქვემო ქართლი -6  რაიონი 
(მარნეული, ბოლნისი, გარდაბანი, დმანისის, 

თეთრიწყარო, წალკა); 
 

 შიდა ქართლი  - 4 რაიონი 
(კასპი, გორი, ქარელი, ხაშური); 

  
 სამცხე-ჯავახეთი - 6 რაიონი 

( ბორჯომი, ახალციხე, ადიგენი, ასპინძა, 
ახალქალაქი, ნინოწმინდა); 

 
  აჭარა - 6 რაიონი 
(ბათუმი,  ქობულეთი, ხელვაჩაური, ქედა, შუახევი, 

ხულო); 
  

 



  გენდერული საკითხების გაშუქება მედიაში, 
თანასწორობისა და სამართლიანობის 
პრინციპების დასამკვიდრებლად. 

 

 ექვსი რადიო გადაცემა საზოგადოებრივი 
რადიოს ეთერით; 

 

  ექვსი სატელევიზო გადაცემა აჭარის 
საზოგადოებრივი ტელევიზიის ეთერით; 

 












