
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის სამოქმედო გეგმა 2023 

 
მიმართულება 1: გენდერული თანასწორობის საბჭოს გაძლიერება 

პრიორიტეტი 

 

 ინდიკატორი ბიუჯეტი დაფინანსების წყარო შემსრულებელი პარტნი

ორი 

ორგანი

ზაცია 

ვადა 

ბორჯომის მუნიციპალიტეტში 

გენდერულ სფეროში ძირითადი 

მიმართულებების განსაზღვრა 

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 

გენდერული საბჭოს 2023 წლის სამოქმედო 

გეგმის  განხორციელება 

გეგმა განხილულია და დამტკიცებულია საბჭოს წევრების 

მიერ   გეგმა წარდგენილია ყველა ჩართულ მხარესთან 

  გენდერული 

თანასწორობის 

საბჭო 

 

 2023 

წელი 

 

 

 

 

 

 

გენდერული თანასწორობის 

საბჭოს წევრების, 

მუნიციპალიტეტის მერიისა და 

საკრებულოს აპარატის 

თანამშრომელთა და მერის 

წარმომადგენელთა ცნობიერების 

ამაღლება გენდერული 

მეინსტრიმინგის ხელშეწყობის 

მიზნით 

გენდერული თანასწორობის საბჭოს 

წევრებს ჩაუტარდებათ სწავლება-

ტრენინგები გენდერული თანასწორობის 

გეგმის შემუშავებისა და სამიზნე 

ჯგუფების პრიორიტეტების 

განსაზღვრისთვის 

 

 

 

სამიზნე ჯგუფების პრიორიტეტებზე მორგებული სამოქმედო 

გეგმა 

1000 ლარი მუნიციპალური 

ბიუჯეტი 

ექპერტი; 

მოწვეული 

ტრენერი 

პარტნი

ორი 

ორგანი

ზაცია 

2023 

წელი 

გენდერულ თანასწორობაზე 

პასუხისმგებელი პირისა და გენდერული 

თანასწორობის საბჭოს რამდენიმე წევრის 

გადამზადება ოჯახში და ქალთა მიმართ 

ძალადობის, ასევე სექსუალური 

შევიწროების პრევენციისა და რეაგირების 

მექანიზმების შესახებ საკონსულტაციო 

მომსახურების გასაწევად; 

 

 

 

 

მუნიციპალურ ორგანოებში დანერგილი ეფექტური 

საკონსულტაციო მომსახურება  

მუნიციპალიტეტის მერიისა და 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის 

თანამშრომლებისათვის ტრენინგები 

გენდერული თანასწორობის საკითხებზე. 

 

 

 

 

 

 

    

ადმინისტრაციულ ერთეულებში მერის 

წარმომადგენელთა ცნობიერების 

ასამაღლებლად  გენდერული 

თანასწორობის პრინციპებზე ტრენინგების 

ჩატარება 

 

 

 

 

მიმართულება: 2     ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებში გენდერული თანასწორობის პრინციპების დანერგვა 

გენდერული სტატისტიკის 

შეგროვება 

მუნიციპალიტეტის საქმიანობის 

სფეროების მიხედვით გენდერული 

მდგომარეობის შესახებ სტატისტიკური 

ინფორმაციის შეგროვების, 

სისტემატიზაციის, საჯაროობის და 

გამოყენების ფორმების და მეთოდების 

შემუშავება 

   გენდერულ 

თანასწორობაზე 

პასუხისმგებელ

ი პირი 

 2023 

წელი 

მუნიციპალიტეტში დასაქმებულ პირთა 

გენდერულ ჭრილში სტატისტიკურ 

მონაცემთა ერთიანი საინფორმაციო ბაზის 

შექმნა, მისი პერიოდული განახლება და 

საინფორმაციო ბაზის ხელმისაწვდომობის 

უზრუნველყოფა 

საინფორმაციო ბაზა გენდერულ ჭრილში    



მუნიციპალიტეტის მიერ 

განხორციელებული პროგრამების 

ბენეფიციარების გენდერულ ჭრილში 

სტატისტიკურ მონაცემთა ერთიანი 

საინფორმაციო ბაზის შექმნა, მისი 

პერიოდული განახლება და საინფორმაციო 

ბაზის ხელმისაწვდომობის 

უზრუნველყოფა 

 

სტატისტიკურ მონაცემთა ერთიანი საინფორმაციო ბაზის 

განთავსება მუნიციპალიტეტის ვებგვერდზე 

   

სტატისტიკურ მონაცემთა ერთიანი 

საინფორმაციო ბაზის ხელმისაწვდომობის 

უზრუნველყოფა 

   გენდერულ 

თანასწორობაზე 

პასუხისმგებელ

ი პირი 

 2023 

წელი 

მოხელეთა სამსახურში მიღების 

პროცესში გენდერული ნიშნით 

დისკრიმინაციის აღმოფხვრის 

ხელშეწყობა 

 

საკონკურსო-საატესტაციო კომისიაში 

ჩართულია მუნიციპალიტეტის გენდერულ 

თანასწორობაზე პასუხისმგებელი პირი 

 

საკონკურსო საატესტაციო კომისიის საქმიანობის და 

კონკურსის შედეგების შესახებ სარეკომენდაციო ხასიათის 

დასკვნის მომზადება 

  ბორჯომის 

მუნიციპალიტე

ტის მერია; 

გენდერულ 

თანასწორობაზე 

პასუხისმგებელ

ი პირი. 

 2023 

წელი 

მიმართულება : 3                                                                                     მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლება გენდერული თანასწორობის, ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის შესახებ; სხვა აქტივობები 

 

მუნიციპალიტეტის 

მოსახლეობის (განსაკუთრებით 

მოწყვლადი ჯგუფების) 

ცნობიერების ამაღლება 

გენდერული თანასწორობის 

პრინციპის შესახებ 

სოფლებში და თემებში არაფორმალური 

ლიდერების გამოვლენა და მათთან 

თანამშრომლობა ოჯახში ძალადობის 

პრევენციისა და გამოვლების მიზნით, 

კომუნიკაციის უზრუნველყოფისა და 

ინფორმაციის დროული მიწოდების 

მიზნით ელექტრონული ფოსტის შექმნა  

გამოვლენილი ლიდერებისათვის. 

 

ყველა თემში და სოფელში გამოვლენილია არაფორმალური 

ლიდერები; არაფორმალურ ლიდერებთან ჩატარებულია 

საინფორმაციო შეხვედრები ოჯახში და ქალთა მიმართ 

ძალადობაზე. 

 

 

 

 

 

 

 

 მუნიციპალიტეტის 

ბიუჯეტი 

გენდერული 

თანასწორობის 

საბჭო 

 

 2023 

წელი 

საზაფხულო ბანაკები 

 

 

გენდერული თანასწორობის საბჭოს მიერ 

დაგეგმილ აქტივობებში ჩართული 

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საჯარო 

სკოლების საშუალო საფეხურის 

მოსწავლეთათვის  მოეწყობა საზაფხულო 

ბანაკები. მონაწილეებს ჩაუტარდებათ 

სწავლება-ტრენინგები გენდერული 

მეინსტრიმინგის, გენდერული 

თანასწორობის საკითხების ირგვლივ. 

მიეწოდებათ ინფორმაცია საზიანო 

პრაქტიკებისა და მათი პრევენციის 

შესახებ. ტრენინგი მოიცავს როგორც 

თეორიულ ნაწილს, ისე პრაქტიკულ 

სავარჯიშოებს. 

 

 4000 ლარი მუნიციპალური 

ბიუჯეტი 

გენდერული 

თანასწორობის 

საბჭო 

 

 2023 

წელი 

III 

კვარტა

ლი 

სპორტულ აქტივობებში ქალთა 

და შშმ პირთა ჩართულობის 

გაზრდა 

სპორტში ქალების და  შეზღუდული 

შესაძლებლობების მქონე პირთა აქტიური 

ჩართულობის ხელშესაწყობად მოეწყობა  

სხვადასხვა სპორტული აქტივობა და 

შეჯიბრი. 

1.ჩატარებული სპორტული ღონისძიებების/აქტივობების 

რაოდენობა; 

 

2.მონაწილეთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში 

 

 

3000 ლარი მუნიციპალიტეტის 

ბიუჯეტი 

გენდერული 

თანასწორობის 

საბჭო 

 

 2023 

წლის II 

კვარტა

ლი 



 

 

 

„7 ქალი, 7 ისტორია“. 

 

პროექტი „7 ქალი, 7 ისტორია“ 

გულისხმობს 7 უფლებადამცველი ქალის 

შესახებ ინფორმაციის მოძიებას და მათ 

პრეზენტირებას საზოგადოებისთვის. 

პროექტის განხორციელება მთლიანად 

დამოკიდებული იქნება მოხალისეებზე, 

რომლებიც შეგროვებულ ინფორმაციას  

წარუდგენენ დამსწრე საზოგადოებას. 

 

 

 

 

   

ბორჯომის 

მუნიციპალიტე

ტში მცხოვრები 

ახალგაზრდები 

გენდერული 

თანასწორობის 

საბჭო 

 

 2023  

II 

კვარტა

ლი 

 

 

 

 

 

ცნობიერების ამაღლება 

მუნიციპალიტეტის საჯარო 

სკოლების 

უფროსკლასელებისთვის. 

გენდერულ თანასწორობაზე 

პასუხისმგებელი პირისა და გენდერის 

საბჭოს წევრების მიერ მოეწყობა 

ცნობიერების ამაღლების კამპანია როგორც 

ადამიანის უფლებების, ისე გენდერული 

თანასწორობის საკითხებში, ოჯახში 

ძალადობის, ნაადრევი ქორწინებისა და 

გენდერული სტერეოტიპების საკითხებზე. 

კამპანია მიზნად ისახავს კონკრეტულ 

თემატიკაზე ცნობიერების ამაღლებას 

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საჯარო 

სკოლების მე-9-მე-11 და მე-12 

კლასელებისთვის 45-60 წუთიანი 

შეხვედრების ჩატარების გზით. სწავლება 

მოიცავს თეორიულ და პრაქტიკულ 

ნაწილებს. 

 

1.ჩატარებული შეხვედრების რაოდენობა; 

2.შეხვედრებში მონაწილე პირთა რაოდენობა  

 მუნიციპალური 

ბიუჯეტი 

გენდერული 

თანასწორობის 

საბჭო 

შსს 

ადგილობრივი 

სამმართველო 

არასამთავრობო 

ორგანიზაცია 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023 

წელი  

„გენდერული თანასწორობა 

ფოტოობიექტივში“. 

მოეწყობა ფოტოკონკურსი ფოტოგრაფიით 

დაინტერესებულ პირთათვის. კონკურსის 

მთავარი თემატიკა კვლავ გენდერული 

თანასწორობა იქნება. მონაწილეები არ 

არიან შეზღუდულები გენდერული 

თანასწორობის რომელიმე კონკრეტული 

მიმართულებით.  ფოტოსურათები 

განთავსდება გენდერული თანასწორობის 

საბჭოს ფეისბუქ გვერდზე, სადაც 

საუკეთესოს გამოავლენს ხალხი. 

საუკეთესო ფოტოსურათების ავტორებს 

გადაეცემათ 

სხვადასხვა საჩუქრები. 

 

 

გამოვლენილი საუკეთესო ფოტოსურათების რაოდენობა; 

 

 

 

 

1000 ლარი მუნიციპალიტეეტის 

ბიუჯეტი 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023 

წელი 

 

 

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 

საპატიო მოქალაქეების შესახებ 

წიგნის გამოცემა. 

 

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის გენდერის 

საბჭოს მიერ ბორჯომის 

მუნიციპალიტეტის საპატიო მოქალაქეების 

შესახებ დოკუმენტაციის 

მოძიება/შეგროვება და წიგნის გამოცემა. 

 4000 ლარი მუნიციპალიტეტის 

ბიუჯეტი 

გენდერული 

თანასწორობის 

საბჭო 

 

 2023 

წელი 



„ზამთრის სკოლა“ ზამთრის სკოლა აერთიანებს როგორც 

სპორტულ აქტივობებს, ისე შემეცნებით და 

ინფორმაციულ შეხვედრას. მონაწილეები 

იქნებიან ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 

საშუალო საფეხურის სკოლის 

მოსწავლეები. შეხვედრა ჩატარდება 

ახალგაზრდებსა და გენდერის საბჭოს 

შორის თანამშრომლობის საკითხების 

განხილვის, ახალგაზრდების 

ჩართულობის გაძლიერებისა და 

სამომავლო ხედვების გაზიარებისთვის, 

არსებულ პრობლემურ საკითხებზე 

მსჯელობისა და მათი პრევენციისთვის 

საჭირო ღონისძიებების შემუშავების 

მიზნით. 

 3000 ლარი მუნიციპალიტეტის 

ბიუჯეტი 

გენდერული 

თანასწორობის 

საბჭო 

 

 2023 

წლის I 

კვარტა

ლი 

 

სამოქმედო გეგმის შესრულების 

მონიტორინგი და შეფასება;  

 

სამოქმედო გეგმის შესრულების ანგარიშის 

მომზადება და 

წარდგენა საკრებულოსათვის 

 

ანგარიში წარდგენილია საკრებულოს სხდომაზე 

  გენდერის 

საბჭოს 

თავმჯდომარე 

 2023 

წლის 

IV 

კვარტა

ლი 

 

 

საჭიროებების კვლევა და 

გენდერული თანასწორობის 

საბჭოს საქმიანობის შეფასება 

მოსახლეობის მიერ 

გენდერული თანასწორობის საბჭოს მიერ 

შემუშავდება ანონიმური კითხვარი 

ონლაინ ფორმატით მოსახლეობის 

დამოკიდებულების, მოლოდინებისა და 

საჭიროებების კვლევის მიზნით. 

კვლევის მიზანია მოსახლეობისგან 

უკუკავშირის მიღება გენდერული 

თანასწორობის საბჭოს საქმიანობასთან 

დაკავშირებით, აგრეთვე, სამიზნე 

ჯგუფების საჭიროებების ფიქსაცია  

გენდერული თანასწორობის საბჭოს 

შემდგომი წლის სამოქმედო გეგმაში 

გათვალისწინების მიზნით 

 

 

 

  გენდერული 

თანასწორობის 

საბჭო 

 2023 

წლისI

V 

კვარტა

ლი  

მუნიციპალური ბიუჯეტის 

პროექტის დამუშავება 

გენდერულ ჭრილში 

მუნიციპალური პროგრამების და 

პროექტების ქალებისა და კაცების, 

ბიჭებისა და გოგონების, სხვადასხვა 

მოწყვლადი ჯგუფების საჭიროებების 

შეფასება 

შემუშავებულია გენდერულად მგრძნობიარე ბიუჯეტის 

პროექტი;  

 

2000 ლარი მუნიციპალური 

ბიუჯეტი 

 ექსპერტი; 

გენდერული 

თანასწორობის 

საბჭო; მერიის 

საფინანსო-

საბიუჯეტო 

სამსახური 

 2023 

წლისI

V 

კვარტა

ლი 

 

 

მიმართულება 4                                                                                                         2023 წელს ადგილობრივი თვითმმართველობის მიერ შესასრულებელი ვალდებულებები VI 

ქალთა მიმართ ძალადობის 16 

დღიანი კამპანიის ფარგლებში 

სხვადასხვა ღონისძიების 

ორგანიზება 

დაგეგმილია სხვადასხვა ღონისძიება  2000 ლარი მუნიციპალიტეტის 

ბიუჯეტი 

გენდერული 

თანასწორობის 

საბჭო 

 

 2023 

წელი 

IV 

კვარტა

ლი 

i ქალთა დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის კონვენცია ( CEDAW), ევროპის საბჭოს კონვენცია ქალებზე ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ 

ბრძოლისა და პრევენციის შესახებ (სტამბოლის კონვენცია);განსაკუთრებული ყურადღება გამახვილდება „ქალებზე, მშვიდობასა და უსაფრთხოებაზე“ გაეროს უშიშროების 

საბჭოს # 1325რეზოლუციაზე; 

ii საქართველოს ადამიანის უფლებათა დაცვის ეროვნული სტრატეგია 2014-2020; ადამიანის უფლებათა დაცვის სამთავრობო სამოქმედო გეგემა (2016-2017 

წლების);საქართველოში გენდერული თანასწორობის პოლიტიკის განხორციელების ღონისძიებათა 2014-2016 წლების სამოქმედო გეგმა; საქართველოს 2016-2017 წლების 

ეროვნული სამოქმედო გეგმის გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციების“ ქალები, მშვიდობასა და უსაფრთხოებაზე“ განხორციელებისათვის; ქალთა მიმართ ძალადობის და 

ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლისა და მსხვერპლთა( დაზარალებულთა) დასაცავად გასატარებელ ღონისძიებათა 2016-2017 წლების სამოქმედო გეგმის დამტკიცების 

თაობაზე; 

iii რეკომენდირებულია შესრულებული ანგარიშის წარდგენა ცენტრალურ დონეზე არსებული გენდერული თანასწორობის ინსტიტუციური მექანიზმებისათვის 


