
ერთად გენდერული 
თანასწორობისათვის! 



პრეზენტაციის სტრუქტურა 

• პროექტის მიზნები 

• განხორციელების არეალი 

• მომზადებული პროდუქცია 

• აქტივობები 

• პრობლემები და გადაჭრის გზები 

• საზოგადოების ჩართულობა და მათთან 
მუშაობა 

• შედეგები 

 
 



პროექტის მიზნები და ამოცანები: 

 
პროექტის მიზანია : 
 არჩევნებში ჩართული  მხარეების გენდერის საკითხებზე 

ინფორმირების და განათლების ამაღლების გზით ხელი შეეწყოს 
გენდერული თანასწორობის და არჩევნებში ქალთა მონაწილეობის 
ზრდას. 

პროექტის ამოცანები: 
• გაიზარდოს საარჩევნო პროცესში ჩართული  მხარეების მოტივაცია 

ყველა სქესისათვის თანაბარი საარჩევნო გარემოს შექმნის, 
პოლიტიკაში ქალთა ჩართულობის და წახალისების იდეის გარშემო.  
 

• გაიზარდოს არჩევნებში ჩართული მხარეების კომუნიკაცია 
გენდერული თანასწორობის პოლიტიკის გატარებისათვის;  
 

• გაიზარდოს ქალი კანდიდატების მოტივაცია, უკეთესად მოახდინონ 
საკუთარი თავის პოპულარიზაცია ამომრჩევლის წინაშე;  

•   
 



პროექტის პირდაპირი მიზნები: 

• გაიზარდოს პოლიტიკური პარტიების მოტივაცია 
მაჟორიტარულ ოლქებში წარადგინონ ქალი კანდიდატები 
და შეადგინონ გენდერულად დაბალანსებული საარჩევნო 
სიები;  

 

•  მედიისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ 
მოხდეს გენდერული თანასწორობის და ქალის 
პოლიტიკაში მონაწილეობის იდეის პოპულარიზაცია და 
ქალი კანდიდატების მხარდაჭერა;  

  

• მოხდეს მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლება და 
ნეგატიური დამოკიდებულებების შეცვლა ქალთა 
პოლიტიკაში მონაწილეობის მიმართ. 

 



პროექტის განხორციელების არეალი 

 

 

      პროექტი განხორცილდა საქართველოს 8 რეგიონში  (კახეთი, ქვემო 

ქართლი, შიდა ქართლი, სამხე-ჯავახეთი, იმერეთი, გურია, 

სამეგრელო, აჭარა) და მოიცავს სხვადასხვა ეთნიკურ, სოციალურ, 

რელიგიურ, ასაკობრივ, გენდერულ ჯგუფებს და შეზღუდული 

შესაძლებლობების მქონე პირებს.  

  

 



მომზადებული პროდუქცია 

ბანერები გენდერის მედიაცენტრისა და სტუდენტებთან შეხვედრებისთვის   



მომზადებული პროდუქცია 

დაიბეჭდა  და მოსახლეობაში გავრცელდა საინფორმაციო  ფურცელი გენდერული 
კვოტების და ქალთა პოლიტიკაში მონაწილგეობის შესახებ 



აქტივობები 

• საქართველოს რვა რეგიონში წამყვანი მედიასაშუალებების ბაზაზე 
გაიხსნა გენდერის მედიაცენტრები 

 

 რუსთავი                          ოზურგეთი                ზუგდიდი                             ბათუმი 



აქტივობები 

• გენდერის მედიაცენტრების ხელმძღვანელები  ცნობილი და 
წარმატებული ჟურნალისტები არიან 

 

თელავი                                          ქუთაისი                                        ახალციხე               გორი                  
გორი                                             



აქტივობები 

• ცხელი ხაზი - 577000934 

• რეკავენ, ძირითადად, ქალები 
კონსულტაციებს ითხოვენ ოჯახში 
ძალადობაზე, სამსახურეობრივ 
პრობლემებზე 

• მოგვმართეს სექსუალური უმცირესობის 
წარმომადგენლებმა 

 



აქტივობები 

პოლიტიკური პარტების, თვითმმართველობების, მედიის, არასამთავრობო სექტორის 
წარმომადგენელბის და ლიდერ ქალთა შეხვედრები რვა რეგიონის გენდერის 
მედიაცენტრებში 



აქტივობები 

გენდერის მედიაცენტრების 
ორგანიზებით გაიმართა 
პოლიტიკური პარტების 

წარმომადგენლების 
შეხვედრა  

საქართველოს რვა ქალაქის 
უმაღლესი სასწავლებლების 

სტუდენტებთან 



აქტივობები 

გენდერის მედიაცენტრებში 
გეგმიური 16 შეხვედრის 

ნაცვლად გაიმართა 50-ზე 
მეტი სხვადასხვა სახის 

ღონისძიება 



აქტივობები 

 
 
„ჟურნალისტთა ქსელი გენდერული 
თანასწორობისთვის“ შეუერთდა და 
აქტიური მონაწილეობა მიიღო 
საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში 
“ქალთა მოძრაობის“ ორგანიზებით 
დაგეგმილ აქციაში - „მეტი ქალი 
პარლამენტში“ 



აქტივობები 

დუისში, 
ოზურგეთში, 
ზუგდიდში, 
ქუთაისში, ბათუმში, 
გორში, ახალციხეში, 
რუსთავში, თელავში 
და გურჯაანში 
“ჟურნალისტთა 
ქსელი გენდერული 
თანასწორობისთვის“ 
და გენდერის 
მედიაცენტრის 
წარმომადგენლებიც 
შეუერთდნენ და 
აქტიურად გააშუქეს 
მედიაში. 



აქტივობები 

  
კონფერენცია “საკანონმდებლო ცვლილებები და ქალთა 
პოლიტიკური მონაწილეობა”. 
 
კონფერენციაზე პრეზიდენტმა და პარლამენტის თავმჯდომარემ 
საჯაროდ დაუჭირეს გენდერულ კვოტებს მხარი 
 
კონფერენციის ერთ-ერთი ორგანიზატორი იყო ჟურნალისტთა 
ქსელი  “ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის სამუშაო  ჯგუფის” 
წევრ ორგანიზაციებთან ერთად 



აქტივობები 

• პრექტის ფარგლებში საქართველოს მედია საშუალებეში მომზადდა 
100 მეტი ტელე და რადიო გადაცემა და სიუჟეტი 
 

• ქალთა საკითხებზე სხვადასხვა ბეჭვდურ საშუალებებში გამოქვეყნდა 
200-მდე სტატია, ინტერვიუ; 
 

• გენდერის მედიაცენტრებში შეიქმნა სპეციალური ბლოგები 
 

• მომზადდა ორი სოციალური ვიდეორგოლი. ცნობილი 
ჟურნალისტების მონაწილეობით შექმნილი ვიდეო რგოლი 
“თანასწორობას მოაქვს წარმატება, ჩვენ გვჭირდება ქალები 
პოლიტიკაში გადის საზოგადოებრივ მაუწყებელის, “აჭარის” და 
ხუთი რეგიონის ტელევიზიებით. 
 

• წარმატებული მამაკაცების მონაწილეობით შექმნილი ვიდეო რგოლი -
”მხარს ვუჭერთ ქალების პოლიტიკაში გაძლიერებას” გადის 
საზოგადოებრივ მაუწყებელის და “აჭარის” ტელევიზიით 



პროექტი ციფრებში 

• გენდერის რვა მედიაცენტრის ორგანიზებით 

გაიმართა 50-ზე მეტი შეხვედრა, დაგეგმილი 16 

შეხვედრის ნაცვლად 

• სულ შეხვედრებში მონაწილეობა მიიღო 500-მა 

ადამიანმა, აქედან 420- მა ქალმა და 80-მა კაცმა 

• საინფორმაციო მასალები დაურიგდა 700 

ადამიანს 

 



შედეგები 

 
• საქართველოს 8 ქალაქში შეიქმნა თავისუფალი და ყველასთვის 

ხელმისაწვდომი სივრცე გენდერული საკითხებზე დისკუსიებისათვის  
 

• შეხვედრებმა ხელი შეუწყო მონაწილე სუბიექტების - პოლიტიკური 
პარტიების, მედიის, არასამთავრობო ორგანიზაციების 
წარმომადგენლების და ლიდერი ქალების გაცნობა-დაახლოებას.   
 

• გაჩნდა მოტივაცია უფრო აქტიურად ჩაერთვნენ პოლიტიკურ 
პროცესებში, როგორც ლიდერი ქალები, ასევე როგორც ამომრჩევლები და 
უფრო მეტად სოლიდარულნი იყვნენ ქალი კანდიდატების მიმართ.  
 

 
• ქალმა, რომელთაც სურთ მომავალში პოლიტიკაში გააგრძელონ 

მოღვაწეობა, პოლიტიკოსებისგან მიიღეს კონკრეტული რჩევები;  
 



შედეგები 

• გაიზარდა სამიზნე ჯგუფების ცნობიერება კვოტირების 
საკანონმდებლო ინიციატივის შესახებ და მათმა 
უდიდესმა ნაწილმა გამოთქვა მზადყოფნა, მხარი 
დაუჭირონ ამ ინიციატივას 

 

• მონაწილეები ფიქრობენ, რომ უფრო მეტად 
მომთხოვნები უნდა იყვნენ ხელისუფლების მიმართ 
გენდერული თანასწორობის დასამყარებლად 

 

• გაიზარდა  სტუდენტების გენდერული თემატიკით 
დაინტერესება და მოტივაცია მოახდინონ საკითხის 
ადვოკატირება 

 



შედეგები 

• მედიაში გაიზარდა  გენდერული  პრობლემების და 
ქალთა პოლიტიკაში გააქტიურების მიზნით შექმნილი 
მასალების გამოქვეყნება, თუმცა მოსახლეობა 
ჟურნალისტებისგან კიდევ უფრო მეტ აქტიურობას 
ითხოვს 

 

• სახვა შეხვედრებისგან განსხვავებით, მცირედ მაგრამ 
მაინც გაიზარდა გენდერულ თემებთან დაკავშირებულ 
შეხვედრებში მამაკაცების მონაწილეობა. უმეტესობა 
თვლის, რომ პოლიტიკაცში ქალების რაოდენობის  
გაზრდა, ქვეყანას წარმატებას მოუტანს.  

 



“ჟურნალისტთა ქსელი გენდერული 
თანასწორობისთვის 

 

 

• კაცები გენდერულ თანასწორობას 
მხარს უჭერენ 



“ჟურნალისტთა ქსელი 
გენდერული თანასწორობისთვის 

 

 

•               გმადლობთ 


