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ტყიბულის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს 2019–2020  
წლების სამოქმედო გეგმის  დამტკიცების შესახებ

  
საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმრათველობის კოდექსი“ 61-ე 

მუხლის პირველი პუნქტის და მეორე პუნქტის  საფუძველზე, ტყიბულის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულომ მიიღო 

 გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა :

მუხლი 1.

დამტკიცდეს ტყიბულის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს 2019–
2020  წლების სამოქმედო გეგმა დანართის შესაბამისად.

მუხლი 2.

კონტროლი განკარგულების შესრულებაზე დაევალოს ტყიბულის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს თავმჯდომარეს (ნ. კობახიძე).

მუხლი 3.

განკარგულება ძალაში შევიდეს მიღებისთანავე.

ნატალია კობახიძე

საკრებულოს თავმჯდომარე
ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო



დანართი 
დამტკიცებულია:

ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
2019 წლის  28 თებერვლის  N48 17  განკარგულებით

                                            ტყიბულის მუნიციპალიტეტის გენდერული საბჭოს თანასწორობის 2019–2020  წლების სამოქმედო გეგმა

მიზანი ამოცანა საქმიანობა საქმიანობის 
ინდიკატორი

ბიუჯეტი დაფინა
ნსების 
წყარო

პასუხისმგებე
ლი უწყება

პარტნი
ორი 
უწყება

შესრულებ
ის   ვადა

 
1. ტყიბულის 
მუნიციპალი
ტეტში 
გენდერული 
თანასწორობი
ს მდგრადი 
ინსტიტუციუ
რი, 
სამართლებრ
ივი და 
ორგანიზაცი
ული 
მექანიზმების 
უზრუნველყ
ოფა

1.1. გენდერული 
თანასწორობის 
ინსტიტუციური 
მექანიზმის 
გაძლიერება

1.1.1. მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს 2017  წ.    11 
აგვისტოს   N 17  
დადგენილებით 
დამტკიცებული  
გენდერული 
თანასწორობის საბჭოს 
დებულების  
საქართველოს 
კანონმდებლობის 
მოთხოვნებთან 
შესაბამისობაში მოყვანა 
და მუნიციპალიტეტის 
გენდერული 
თანასწორობის საბჭოს 
წევრების დაკომპლექტება 
საკრებულოს სხვადასხვა  
ფრაქციის, მერიაში 
გენდერის საკითხზე 
პასხისმგებელი პირის, 
მერიის შესაბამისი 
სამსახურების, აგრეთვე 

1.1.1.ა. საბჭოს 
დებულებაში  
ცვლილების შეტანა, 
საბჭოს 
შემადგენლობაში 
საბჭოს წევრთა 
წარმომადგენლობითო
ბის პროპორციულობის 
დაცვის შესახებ
1.1.1.ბ. 
მუნიციპალიტეტის 
გენდერული 
თანასწორობის საბჭოს 
შემადგენლობაში  
არასამთავრობო 
ორგანიზაციების 
წარმომადგენელთა  
ჩართულობის 
უზრუნველყოფა
1.1.1.გ. გენდერული 
თანასწორობის საბჭოს 
წევრთა სიის 
გამოქვეყნება
1.1.1.დ. საბჭოს 
მდივნის ფუნქციების 
განსაზღვრა

მუნიციპალიტ
ეტის 
საკრებულო;

მუნიციპალიტ
ეტის მერია;



არასამთავრობო 
ორგანიზაციების 
წარმომადგენლებით

1.1.1.ვ. გენდერული 
თანასწორობის საბჭოს 
სხდომების 
რეგლამენტირება

1.1.1.ზ. გენდერული 
თანასწორობის საბჭოს 
დებულებაში,  საბჭოს  
ამოცანების, 
ფუნქციების და 
უფლებამოსილებების 
მუხლში, გაეროს 
უშიშიშორების საბჭოს 
რეზოლუციის 1325 - 
ქალები, მშვიდობა და 
უსაფრთხოება 
ლოკალიზაციის 
ხელშეწყობის პუნქტის 
დამატება



2019 წ1.1.2. გენდერული 
თანასწორობის საბჭოს 
მდივნის და 
მუნიციპალიტეტის 
მერიაში გენდერზე 
პასუხისმგებელი პირის 
სამუშაო აღწერილობის 
დოკუმენტის მომზადება 

1.1.3. ტყიბულის 
მუნიციპალიტეტის  ვებ-
გვერდზე გენდერული 
თანასწორობის საბჭოს 
საქმიანობისა და 
მუნიციპალიტეტში 
გენდერული  
თანასწორობის 
მდგომარეობის ამსახველი 
მასალების, კვლევების, 
პუბლიკაციებისა და 
ანალიტიკური მასალების, 
ასევე საბჭოს სხდომის 
ოქმებისა და 
გადაწყვეტილებების/ 
რეკომენდაციების 
პროაქტიული 

1.1.2.ა.გენდერული 
თანასწორობის საბჭოს 
მდივნისთვის 
შემუშავებული  
სამუშაო აღწერილობის 
დოკუმენტის 
მომზადება
1.1.2.ბ. თვეების 
მიხედვით  დროში  
გაწერილი შიდა 
სამუშაო გეგმის    
შემუშავება

1.1.3.ა. 
მუნიციპალიტეტის  
ვებ-გვერდზე 
გენდერული 
თანასწორობის საბჭოს 
„ფანჯარ“ის დამატება
1.1.3.ბ. 
მუნიციპალიტეტის  
ვებ-გვერდზე  საბჭოს 
საქმიანობის და 
მუნიციპალიტეტში 
გენდერული  
თანასწორობის 
მდგომარეობის  
ამსახველი მასალების, 

ტყიბულის
მუნიციპალიტ
ეტის 
გენდერული 
თანასწორობის 
საბჭო

ტყიბულის 
მუნიციპალიტ
ეტის 
საკრებულო

ტყიბულის 
მუნიციპალიტ
ეტის მერია

ტყიბულის
მუნიციპალიტ
ეტის 
გენდერული 
თანასწორობის 
საბჭო
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გამოქვეყნების 
უზრუნველყოფა

კვლევების, 
პუბლიკაციების, 
ანალიტიკური 
მასალების,  საბჭოს 
სხდომის ოქმების, 
გადაწყვეტილებების, 
რეკომენდაციებისა და 
ფოტო  მასალის 
გამოქვეყნება
 

1.2.1. . მუნიციპალიტეტის 
ორგანოებსა და 
მუნიციპალიტეტის 
დაქვემდებარებაში მყოფ 
ა(ა) იპ–ების საკადრო 
პოლიტიკაში  
გენდერული მიდგომების 
გათვალისწინება

1.2.1.ა. საშტატო 
ნუსხასა და დამატებით  
საკვალიფიკაციო 
მოთხოვნებში    
ცვლილებების შეტანა

1.2.1.ბ. გენდერზე 
პასუხისმგებელი პირის 
საკონკურსო-
საატესტაციო კომისიის 
წევრად განსაზღვრა

1.2.1.გ. საჯარო 
მოხელეთა 
სტატისტიკურ 
მონაცემთა ერთიანი  
ბაზის პერიოდული 
განახლება

ტყიბულის 
მუნიციპალიტ
ეტის
მერია

ტყიბულის 
მუნიციპალიტ
ეტის 
საკრებულო

მუნიციპალიტ
ეტის 
დაქვენდებარე
ბაში მყოფი 
ა(ა)იპ–ები

2019-
2020 წ.წ.

1.2. ტყიბულის 
მუნიციპალიტეტ
ის ორგანოების 
მიერ  
გადაწყვეტილები
ს მიღების 
პროცესში 
ქალისა და 
მამაკაცის 
თანაბარი 
მონაწილეობის 
უზრუნველყოფა

1.2.2  გადაწყვეტილების 
მიღების  პროცესში 
თანაბარი ჩართულობის 
მიზნით მერის 
სამოქალაქო მრჩეველთა 
საბჭოს  თანაბარი  
რაოდენობის 
განსხვავებული სქესის 

1.2.2.ა. მრჩეველთა 
საბჭოს 
შემადგენლობაში 
ცვლილებების შეტანა
1.2.2.ბ. მრჩეველთა 
საბჭოს სიის განახლება

ტყიბულის 
მუნიციპალიტ
ეტის
მერია

2019 წ.



წარმომადგენლობის 
უზრუნველყოფა.

1.3. გენდერული 
სტატისტიკის 
დანერგვა

1.2.3. საჯარო განხილვებსა 
და შეხვედრებზე 
გამოთქმული 
წინადადებების, 
მოსაზრებებისა და 
იდეების ანალიზის 
საფუძველზე 
იდენტიფიცირებული 
საჭიროებების ასახვა 
მუნიციპალიტეტის მიერ 
ორგანიზებულ 
ღონისძიებებსა და 
სამართლებრივ აქტებში.

1.3.1. მუნიციპალიტეტის 
საქმიანობის სფეროებისა 
და პროგრამების 
მიხედვით ასაკისა და 
გენდერულ ჭრილში 
სტატისტიკური 
ინფორმაციის მოკრება, 
სისტემატიზაციის, 
საჯაროობის და 
გამოყენების ფორმების და 
მეთოდების შემუშავება.

1.2.3.ა. საჯარო 
შეხვედრების ოქმების 
გამოქვეყნება.
1.2.3.ბ. საჯარო 
განხილვების 
საფუძველზე 
რეკომენდაციების 
შემუშავება
1.2.3.გ. ღონისძიებებსა 
და მიღებულ 
სამართლებრივ 
აქტებში ასახული  
რეკომენდაციების 
განხორციელება

1.3.1ა. სტატისტიკური 
ინფორმაციის 
მოკრებისა და 
განახლების წესის 
შემუშავება
1.3.1.ბ. სტატისტიკური 
ინფორმაციის 
სისტემატიზაციის 
წესის შემუშავება
1.3.1.გ. სტატისტიკური 
ინფორმაციის 

ტყიბულის 
მუნიციპალიტ
ეტის
მერია

ტყიბულის 
მუნიციპალიტ
ეტის 
საკრებულო

ტყიბულის 
მუნიციპალიტ
ეტის
მერია

ტყიბულის 
მუნიციპალიტ
ეტის 
საკრებულო

საქართვ
ელოს 
სტატის
ტიკის 
ეროვნუ
ლი 
სამსახუ
რის  
სტატის
ტიკის 
ბიურო

2019
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საჯაროობისა და 
გამოყენების ფორმები 
და მეთოდების 
შემუშავება

არასამთ
ავრობო 
ორგანი
ზაციები

1.3.2. მუნიციპალიტეტში 
რეგისტრირებული  შშმ 
პირების, მარტოხელა 
სტატუსის მქონე 
მშობლების, 
ოკუპირებული 
ტერიტორიიდან დევნილი 
მოსახლეობის და სხვა 
მოწყვლადი ჯგუფების 
სქესის  ნიშნით  
სეგრეგირებული 
სტატისტიკურ მონაცემთა 
ერთიანი საინფორმაციო 
ბაზის შექმნა და  მისი 
პერიოდული განახლება 
და ხელმისაწვდომობის 
უზრუნველყოფა

1.3.2.ა. გენდერულ 
ჭრილში სტატისტიკურ 
მონაცემთა 
საინფორმაციო ბაზის 
შექმნა და 
პერიოდულად 
განახლება, 
პერსონალური 
მონაცემების დაცვით

ტყიბულის 
მუნიციპალიტ
ეტის
მერია

ტყიბულის 
მუნიციპალიტ
ეტის 
საკრებულო

არასამთ
ავრობო 
ორგანი
ზაციები

2019
-2020
 წ.წ.

1.3.3. გენდერული ნიშნით 
საჭიროებების 
გამოვლენის, 
გასატარებელი 
ღონისძიებების და 
მუნიციპალური 
პროგრამების 
შესამუშავებლად,მუნიციპ
ალიტეტის კომპეტენციას 
მიკუთვნებული 
სფეროების მიხედვით  
საინფორმაციო ბაზის 

1.3.3.ა. ანალიზის 
ანგარიშებისა და 
დასკვნების 
გამოქვეყნება

1.3.3.ბ. მუნიციპალურ 
პროგრამებში  
ანალიზის შედეგად 
გამოვლენილი 
საჭიროებების ასახვა
 

ტყიბულის 
მუნიციპალიტ
ეტის
მერია

ტყიბულის 
მუნიციპალიტ
ეტის
საკრებულო

ტყიბულის
მუნიციპალიტ

არასამთ
ავრობო 
ორგანი
ზაციები

2019
-2020 წ.წ.



ანალიზის 
უზრუნველყოფა

ეტის 
გენდერული 
თანასწორობის 
საბჭო

1.4. 
მუნიციპალიტეტ
ის 
თანამშრომლები
ს  გენდერულ 
საკითხებზე 
ცნობიერების 
ამაღლება

1.3.4. ტყიბულის 
მუნიციპალიტეტის 
მოხელეებისათვის  
ტრენინგების ჩატარება 
ინფორმაციის მოკრების, 
სისტემატიზაციის, 
საჯაროობის ფორმებისა 
და მეთოდების, აგრეთვე 
საინფორმაციო ბაზის 
ანალიზის საკითხებზე 
გენდერულ ჭრილში.

1.4.1. გენდერული 
თანასწორობის, ეროვნულ 
და საერთაშორისო 
ვალდებულებების,  მათ 
შორის, გაეროს უშიშორე 
ბის საბჭოს რეზოლუცია 
N1325 - ქალებზე, მშვიდო 
ბასა და უსაფრთხოებაზე,  
გენდერულ მეინტრიმინ 
გზე, გენდერულ ბიუჯეტი 

1.3.4.ა. ჩატარებული 
ტრენინგების 
რაოდენობა

1.3.4.ბ.  ტრენინგში 
მონაწილეთა 
რაოდენობა გენდერულ 
ჭრილში

1.4.1.ა. ტრენინგების და 
ტრენინგში 
მონაწილეთა 
რაოდენობა გენდერულ 
ჭრილში
1.4.1.ბ. ტრენინგების 
თემატიკის რაოდენობა
1.4.1.გ ტრენინგის 
მონაწილეთა 
ცნობიერების გაზრდა,  

ადგილო
ბრივ 
ბიუჯეტშ
ი საჯარო 
მოხელე
თა 
კვალიფი
კაციის 
ამაღლებ
ისათვის 
გამოყოფ
ილი 
თანხები
დან

ადგილო
ბრივ 
ბიუჯეტშ
ი საჯარო 
მოხელე
თა 
კვალიფი
კაციის 
ამაღლებ
ისათვის 

ადგილ
ობრივი 
ბიუჯე
ტი

ადგილ
ობრივი 
ბიუჯე
ტი

ტყიბულის 
მუნიციპალიტ
ეტის
მერია

ტყიბულის 
მუნიციპალიტ
ეტის
მერია

ტყიბულის 
მუნიციპალიტ
ეტის
საკრებულო

არასამთ
ავრობო 
ორგანი
ზაციები

არასამთ
ავრობო 
ორგანი
ზაციები

2019
-2020 წ.წ.

2019
-2020 წ.წ.



რებაზე, გენდერულ 
სტატისტიკაზე და სხვა 
აქტუალურ საკითხებზე 
ტყიბულის მუნიციპალი 
ტეტის გენდერული 
თანასწორობის საბჭოს 
წევრებისა და გენდერულ 
საკითხებზე  
პასუხისმგებელი 
პირისათვის სპეციალური 
ტრენინგების ჩატარება  

ტრენინგამდე და 
ტრენინგის შემდგომი 
შეფასების 
საფუძველზე

გამოყოფ
ილი 
თანხები
დან

1.4.2. ოჯახში და ქალთა 
მიმართ ძალადობის, ასევე  
ეროვნული რეფერალური 
მექანიზმების შესახებ 
საკონსულტაციო 
მომსახურების გასაწევად 
გენდერულ 
თანასწორობაზე 
პასუხისმგებელი პირის 
და გენდერული 
თანასწორობის საბჭოს 
რამდენიმე წევრის 
გადამზადება 

1.4.2.ა. ტრენინგების 
რაოდენობა
1.4.2.ბ. ტრენინგში 
მონაწილეთა 
რაოდენობა გენდერულ 
ჭრილში
1.4.2.გ ტრენინგის 
მონაწილეთა 
ცნობიერების გაზრდა   
ტრენინგამდე და 
ტრენინგის შემდგომი 
შეფასების 
საფუძველზე.
1.4.2.დ. გაწეული 
კონსულტაციების 
რაოდენობა

ადგილო
ბრივ 
ბიუჯეტშ
ი საჯარო 
მოხელე
თა 
კვალიფი
კაციის 
ამაღლებ
ისათვის 
გამოყოფ
ილი თან 
ხებიდან

ადგილ
ობრივი 
ბიუჯე
ტი

ტყიბულის 
მუნიციპალიტ
ეტის
მერია

ტყიბულის 
მუნიციპალიტ
ეტის
საკრებულო

არასამთ
ავრობო 
ორგანი
ზაციები

2018
-2019 წ.წ.

1.4.3. მუნიციპალიტეტის 
გადაწყვეტილების მიმღებ 
პირთათვის გენდერული 
მგრძნობელობის 
ასამაღლებლად 
საინფორმაციო  
შეხვედრების ჩატარება  

1.4.3.ა. შეხვედრების  
რაოდენობა
1.4.3.ბ. შეხვედრებზე 
განხილული თემები
1.4.3.გ. შეხვედრებში 
მონაწილეთა 
რაოდენობა გენდერულ 
ჭრილში

ტყიბულის 
მუნიციპალიტ
ეტის
მერია

ტყიბულის 
მუნიციპალიტ
ეტის

საერთაშ
ორისო 
და 
არასამთ
ავრობო 
ორგანი
ზაციები

2019
-2020 წ.წ.



საკრებულო

1.4.4. თემაზე - ქალთა 
უფლებები,  ქალთა 
მიმართ და ოჯახში 
ძალადობა,  სამიზნე 
ჯგუფებთან (მერის 
წარმომადგენლები 
ადმინისტრაციულ 
ერთეულებში, ბაღის 
პედაგოგები, სკოლის 
მასწავლებლები,  მერიას 
დაქვემდებარებული 
ა(ა)იპ-ის 
ხელმძღვანელები) 
საინფორმაციო  
შეხვედრების ჩატარება  

1.4.4.ა. ჩატარებული 
შეხვედრების 
რაოდენობა
1.4.4.ბ. შეხვედრებში 
მონაწილე პირთა 
რაოდენობა გენდერულ 
ჭრილში.
1.4.4.გ. სამიზნე 
ჯგუფების რაოდენობა
1.4.4.დ. შეხვედრების 
დღის წესრიგი და 
მასალა

ტყიბულის 
მუნიციპალიტ
ეტის
მერია

ტყიბულის 
მუნიციპალიტ
ეტის
საკრებულო

გენდერული 
თანასწორობის 
საბჭო

არასამთ
ავრობო 
ორგანი
ზაციები

2019
-2020 წ.წ.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

1.5.1. მუნიციპალიტეტის 
გენდერული 
თანასწორობის საბჭოს 
მიერ ადგილობრივი 
არასამთავრობო 
ორგანიზაციების 
ჩართულობით,
მუნიციპალიტეტის 
გენდერული 
თანასწორობის 
გრძელვადიანი 
სტრატეგიის მომზადება.

1.5.1.ა. მუნიციპალი 
ტეტის გენდერული 
თანასწორობის 
გრძელვადიანი 
სტრატეგიის  დოკუმე 
ნტის მომზადება
1.5.1.ბ. საკრებულოს 
მიერ დამტკიცებული 
მუნიციპალიტეტის 
გენდერული 
თანასწორობის 
გრძელვადიანი 
სტრატეგიის განხილვა

ტყიბულის 
მუნიციპალიტ
ეტის
მერია

ტყიბულის 
მუნიციპალიტ
ეტის
საკრებულო

გენდერული 
თანასწორობის 
საბჭო

არასამთ
ავრობო 
ორგანი
ზაციები

2020 წ.1.5. მუნიციპალი 
ტეტის გენდე 
რული თანასწ 
ორობის 
გრძელვადიანი 
სტრატეგიის და 
გენდერული 
თანასწორობის  
სამოქმედო გეგ 
მის მომზადება

1.5.2. გრძელვადიანი 
სტრატეგიის შესაბამისად,  
მომდევნო წლების 
გენდერული 
თანასწორობის  
სამოქმედო გეგმის 

1.5.2მუნიციპალიტეტი
ს გენდერული 
თანასწორობის 2019-
2020 წლების 
შესრულების 
ანგარიშის და  

ტყიბულის 
მუნიციპალიტ
ეტის
მერია

ტყიბულის 

არასამთ
ავრობო 
ორგანი
ზაციები

2020 წ.



მომზადება მუნიციპალიტეტის 
მიერ შემუშავებული 
გრძელვადიანი 
სტრატეგიის 
გათვალისწინებით  
მუნიციპალიტეტისთვი
ს რიგით მეორე 
სამოქმედო გეგმის 
გაწერა
1.5.2.ბ. ახალ  
სამოქმედო გეგმის 
შემუშავების პროცესში 
სამოქალაქო სექტორის 
წარმომადგენლები და  
სხვა დაინტერესებული 
მხარეების ჩართულობა

მუნიციპალიტ
ეტის
საკრებულო

ტყიბულის
მუნიციპალიტ
ეტის 
გენდერული 
თანასწორობის 
საბჭო

1.6.1. საბჭოს საქმიანობის 
შესახებ და სამოქმედო 
გეგმის შესრულების 
ანგარიშის პროექტის 
პრეზენტაცია მერიის და 
საკრებულოს 
თანამშრომლებისათვის

1.6.1.ა. პრეზენტაციაზე 
დამსწრე მონაწილეთა 
რაოდენობა გენდერულ 
ჭრილში.
1.6.1.ბ. ანგარიშის 
პროექტის 
განხილვისას
გამოთქმული 
შენიშვნებისა  და 
რეკომენდაციების 
რაოდენობა.

ტყიბულის
მუნიციპალიტ
ეტის 
გენდერული 
თანასწორობის 
საბჭო

არასამთ
ავრობო 
ორგანი
ზაციები

2019
-2020 წ.წ.

1.6. სამოქმედო 
გეგმის 
შესრულების 
მონიტორინგისა 
და შეფასების 
მექანიზმის 
ჩამოყალიბება    

1.6.2. საბჭოს საქმიანობის 
შესახებ და სამოქმედო 
გეგმის შესრულების 
ანგარიშის პრეზენტაცია 
ადგილობრივი ა/ო და 
დაინტერესებული 
პირებისათვის

1.6.2.ა. პრეზენტაციაზე 
დამსწრე მონაწილეთა 
რაოდენობა გენდერულ 
ჭრილში.

1.6.2.ბ. ანგარიშის 
პროექტის 
განხილვისას
გამოთქმული 
შენიშვნებისა  და 

ტყიბულის
მუნიციპალიტ
ეტის 

გენდერული 
თანასწორობის 
საბჭო

არასამთ
ავრობო 
ორგანი
ზაციები

2020 წ.წ.



რეკომენდაციების 
რაოდენობა.

1.6.3. გენდერული 
თანასწორობის შესახებ 
მუნიციპალიტეტის 
გენდერული 
თანასწორობის 2019-2020 
წლების სამოქმედო  
გეგმის  შესრულების 
ანგარიშის 
საკრებულოსათვის 
განსახილველად 
წარდგენა.

1.6.3.ა. საკრებულოს 
მიერ  მონიტორინგის 
შედეგების, დასკვნების 
და ანგარიშის 
განხილვა
1.6.3.ბ. მონიტორინგის 
შედეგების, დასკვნების 
და ანგარიშის 
გამოქვეყნება

ტყიბულის 
მუნიციპალიტ
ეტის
საკრებულო

ტყიბულის 
მუნიციპალიტ
ეტის
მერია

გენდერული 
თანასწორობის 
საბჭო

არასამთ
ავრობო 
ორგანი
ზაციები

2020 წ.წ.

1.6.4.სამოქმედო გეგმით 
მომდევნო წლის 
ბიუჯეტში ღონისძიების 
განსახორციელებლად 
შესაბამისი დაფინანსების 
გამოყოფის შესახებ 
წინადადებების 
მომზადება

1.6.4.ა.2020წლის 
ადგილობრივ 
ბიუჯეტში სამოქმედო 
გეგმით ღონისძიებების 
დაფინანსება და მათი 
წილი ბიუჯეტის 
საერთო ხარჯებში 
ასახვა და 
გათვალისწინება

ტყიბულის 
მუნიციპალიტ
ეტის
საკრებულო

ტყიბულის 
მუნიციპალიტ
ეტის
მერია

2019
-2020 წ.წ.

1.7. გენდერული 
თანასწორობის 
სფეროში მოქმედ  
არასამთავრობო 
ორგანიზაციებთა
ნ, სამეწარმეო 
სუბიექტებთან 
და სხვა 
დაინტერესებულ 
პირებთან 
თანამშრომლობი
ს გაძლიერება

1.7.1. სამოქალაქო 
სექტორის 
წარმომადგენლების, 
განსაკუთრებით ქალთა 
არასამთავრობო 
ორგანიზაციების, 
ლიდერი ქალების  და 
ადგილობრივი მეწარმე 
ქალების
მონაცემთა ბაზის შექმნა

1.7.1ა. 
მუნიციპალიტეტის 
ვებგვერდზე   
ორგანიზაციების 
მონაცემთა 
საინფორმაციო ბაზის 
გამოქვეყნება

ტყიბულის 
მუნიციპალიტ
ეტის
მერია

ტყიბულის 
მუნიციპალიტ
ეტის
საკრებულო

გენდერული 
თანასწორობის 

არასამთ
ავრობო 
და 
საერთაშ
ორისო 
ორგანი
ზაციები
 
მეწარმეე
ბი ქალ 
თა ჯგუ 
ფები

2019
-2020 წ.წ.



საბჭო

1.7.2. სამოქალაქო 
სექტორის 
წარმომადგენლებთან და 
მეწარმე ქალებთან 
შეხვედრების ჩატარება,  
გენდერულ ჭრილში 
მოსახლეობის ჯანდაცვის,  
სოციალური 
უზრუნველყოფისა და 
სხვა საჭიროებების 
დადგენის და  მათ მიერ 
წამოჭრილი საკითხების  
გათვალისწინება

1.7.2.ა. ჩატარებული 
შეხვედრების 
რაოდენობა.
1.7.2.ბ. შეხვედრებში 
მონაწილე   ქალთა    და   
გენდერულ  
საკითხებზე მომუშავე 
ორგანიზაციების  
წარმომადგენელთა   
რაოდენობა.
1.7.2.გ. განხილული 
დაგათვალისწინებულ
ისაკითხების 
რაოდენობა.

ტყიბულის 
მუნიციპალიტ
ეტის
მერია

ტყიბულის 
მუნიციპალიტ
ეტის
საკრებულო

ტყიბულის
მუნიციპალიტ
ეტის 
გენდერული 
თანასწორობის 
საბჭო

არასამთ
ავრობო 
და 
საერთაშ
ორისო 
ორგანი
ზაციები

ადგილო
ბრივი 
მეწარმეე
ბი
ქალთა 
ჯგუფებ
ი

2019
-2020 წ.წ.

1.7.3. გენდერული 
თანასწორობის სფეროში 
მოქმედი არასამთავრობო 
ორგანიზაციების,  
სტრატეგიისა და 
სამოქმედო გეგმის 
განხორციელებისა და 
მონიტორინგის პროცესში 
ჩართვა

1.7.3.ა. 
მუნიციპალიტეტის 
გენდერული 
თანასწორობის 
საბჭოში მოწვეულ 
ორგანიზაციათა 
წარმომადგენლების 
რაოდენობა
1.7.3.ბ. არასამთავრობო 
ორგანიზაციების მიერ 
სამოქმედო გეგმის 
შესრულების 
ანგარიშების საჯარო 
განხილვა

ტყიბულის 
მუნიციპალიტ
ეტის
მერია
ტყიბულის 
მუნიციპალიტ
ეტის
საკრებულო
ტყიბულის
მუნიციპალიტ
ეტის 
გენდერული 
თანასწორობის 
საბჭო

არასამთ
ავრობო 
და 
საერთაშ
ორისო 
ორგანი
ზაციები

2019
-2020 წ.წ.

 
მიზანი ამოცანა საქმიანობა საქმიანობის 

ინდიკატორი
ბიუჯეტი

დაფინა
ნსების 
წყარო

პასუხისმგებე
ლი უწყება

პარტნი
ორი 
უწყება

შესრულებ
ის 
ვადა



2.1.1. ბიუჯეტის 
ფორმირების პროცესში, 
ბენეფიციარების 
საჭიროებებზე 
მორგებული გენდერული 
ასპექტების ასახვა

ტყიბულის 
მუნიციპალიტ
ეტის
მერია

ტყიბულის 
მუნიციპალიტ
ეტის
საკრებულო

არასამთ
ავრობო 
ორგანი
ზაციები

2020 წ.2.1. გენდერული 
ბიუჯეტის 
დანერგვა

2.1.2. ბიუჯეტის 
ფორმირების პროცესში 
საზოგადოების 
ჩართულობის 
უზრუნველყოფა

2.1.2.ა. ბიუჯეტის 
პროექტის მომზადების 
პროცესში საჯარო 
განხილვებში 
მონაწილეთა 
რაოდენობა გენდერულ 
ჭრილში

ტყიბულის 
მუნიციპალიტ
ეტის
მერია

ტყიბულის 
მუნიციპალიტ
ეტის
საკრებულო

არასამთ
ავრობო 
ორგანი
ზაციები

2019
–2020  წ.წ.

2. ტყიბულის 
მუნიციპალი
ტეტის 
ბიუჯეტის,
მუნიციპალუ
რი 
პროგრამების 
და 
პროექტების, 
გენდერულ 
ჭრილში 
დაგეგმვა და 
განხორციელ
ება

2.2. გენდერული 
ასპექტის 
გათვალისწინები
თ მუნიციპალურ 
პროგრამაში 
პრიორიტეტების 
განსაზღვრა

2.2.1 გენდერული 
ასპექტების 
გათვალისწინებითა და 
მოსახლეობის 
ჩართულობით 
მუნიციპალური, მათ 
შორის სოციალური 
პროგრამების ანალიზი და 
საჭიროებათა კვლევების 
ჩატარება  

2.2.1.ა.  ჩატარებული 
კვლევის ანგარიში
2.2.1.ბ. ჩატარებული 
შეხვედრების შედეგები
2.2.1.გ. საჭიროებების 
იდენტიფიცირება
2.2.1.დ. 
მუნიციპალიტეტის 
2020 წლის ბიუჯეტში  
საჭიროებების ასახვა.

ტყიბულის 
მუნიციპალიტ
ეტის
მერია

ტყიბულის 
მუნიციპალიტ
ეტის
საკრებულო

არასამთ
ავრობო 
ორგანი
ზაციები

2019 წ.



2.3. დასაქმებულ 
ქალთა 
მხარდაჭერა 
სკოლამდელი 
აღზრდის 
დაწესებულებაში

2.3.1დასაქმებული 
ქალების მხარდასაჭერად,  
ბაღებში ზაფხულის 
ჯგუფის  შემოღება.

2.3.1.ა.ზაფხულის 
ჯგუფების რაოდენობა.

 2.3.1.ბ. ზაფხულის 
ჯგუფების 
ბენეფიციარების 
რაოდენობა

ტყიბულის 
მუნიციპალიტ
ეტის
მერია

ტყიბულის 
მუნიციპალიტ
ეტის
საკრებულო

მუნიციპალიტ
ეტის ბაგა–
ბაღების 
გაერთიანება

საქართვ
ელოს  
განათლ
ების, 
მეცნიერ
ების, 
კულტუ
რისა და 
სპორტი
ს 
სამინის
ტრო

არასამთ
ავრობო 
ორგანი
ზაციები

2019
-2020 წ.წ.

2.4.გენდერულად 
ორიენტირებულ
ი 
მუნიციპალური 
ახალგაზრდული 
პოლიტიკის 
შემუშავება

2.4.1 საჭიროებების 
დადგენის მიზნით 
ახალგაზრდებთან (მათ 
შორის შშმ პირებთან) 
შეხვედრების ჩატარება, 
გენდერულ ჭრილში

2.4.1.ა. ჩატარებული 
შეხვედრების და მათში 
მონაწილეთა 
რაოდენობა გენდერულ 
ჭრილში 
2.4.1.ბ. მიღებული 
რეკომენდაციები
2.4.1.გ. მუნიციპალურ 
პროგრამებში   
რეკომენდაციების 
ასახვა

ტყიბულის 
მუნიციპალიტ
ეტის
მერია

ტყიბულის 
მუნიციპალიტ
ეტის
საკრებულო

საქართვ
ელოს  
განათლ
ების, 
მეცნიერ
ების, 
კულტუ
რისა და 
სპორტი
ს 
სამინის
ტრო

არასამთ
ავრობო 
ორგანი
ზაციები

2019
-2020 წ.წ.



2.5.1. ჯანსაღი ცხოვრების  
წესის დასამკვიდრებლად  
სპორტულ ღონისძიებათა 
დაგეგმვა  გენდერულ 
ჭრილში.

2.5.1.ა. დაგეგმილ 
სპორტულ 
ღონისძიებაში 
მოსარგებლეთა 
რაოდენობა გენდერულ 
ჭრილში
 

ტყიბულის 
მუნიციპალიტ
ეტის
მერია

ტყიბულის 
მუნიციპალიტ
ეტის
საკრებულო

საქართვ
ელოს  
განათლ
ების, 
მეცნიერ
ების, 
კულტუ
რისა და 
სპორტი
ს 
სამინის
ტრო

არასამთ
ავრობო 
ორგანი
ზაციები

2019

-2020 წ.წ.

2.5. ჯანსაღი 
ცხოვრების წესის 
დამკვიდრების 
უზრუნველყოფა

2.5.2. სპორტულ 
ცხოვრებაში გოგონათა და 
ქალთა ჩართულობის 
პოპულარიზაციის 
უზრუნველყოფა.

2.5.2.ა. წარმატებული 
ქალი სპორტსმენების 
წარმოჩინების მიზნით 
მუნიციპალიტეტის 
მიერ ორგანიზებული 
შეხვედრების 
რაოდენობა
2.5.3.ბ. შეხვედრებში 
მონაწილეთა 
რაოდენობა გენდერულ 
ჭრილში.

ტყიბულის 
მუნიციპალიტ
ეტის
მერია

ტყიბულის 
მუნიციპალიტ
ეტის
საკრებულო

საქართვ
ელოს  
განათლ
ების, 
მეცნიერ
ების, 
კულტუ
რისა და 
სპორტი
ს 
სამინის
ტრო

არასამთ
ავრობო 
ორგანი
ზაციები

2019

-2020 წ.წ.



2.6.1. ჯანმრთელობისა და 
სოციალური 
უზრუნველყოფის 
სფეროში  მოსახლეობის 
საჭიროებათა კვლევის 
ჩატარება გენდერულ 
ჭრილში

2.6.1.ა. ჩატარებული 
კვლევის ანგარიში
2.6.1.ბ. კვლევის 
საფუძველზე 
მომზადებული 
რეკომენდაციების 
რაოდენობა

ტყიბულის 
მუნიციპალიტ
ეტის
მერია

ტყიბულის 
მუნიციპალიტ
ეტის
საკრებულო

არასამთ
ავრობო 
ორგანი
ზაციები

2019

-2020 წ.წ.

2.6. 
ჯანმრთელობის 
დაცვისა და 
სოციალური 
უზრუნველყოფი
ს სფეროებში 
გენდერულ 
თანასწორობაზე 
ორიენტირებულ
ი 
მუნიციპალური 
პროგრამების 
შემუშავება და 
განხორციელება

2.6.2. ჯანმრთელობისა და 
სოციალური 
უზრუნველყოფის 
სფეროში 
მუნიციპალიტეტის მიერ 
განხორციელებული 
პროგრამების გენდერული 
ანალიზი.

2.6.2.ა. ჩატარებული 
ანალიზის ანგარიში
2.6.2.ბ. ანალიზის 
საფუძველზე 
მომზადებული 
რეკომენდაციების 
რაოდენობა
2.6.2.გ. მუნიციპალურ 
პროგრამებში  ასახული 
რეკომენდაციების 
რაოდენობა

ტყიბულის 
მუნიციპალიტ
ეტის
მერია

ტყიბულის 
მუნიციპალიტ
ეტის
საკრებულო

არასამთ
ავრობო 
ორგანი
ზაციები

2019

-2020 წ.წ.



2.6.3. ჩატარებული 
კვლევებისა და ანალიზის 
საფუძველზე 
ჯანმრთელობის დაცვისა 
და სოციალური 
უზრუნველყოფის 
სფეროებში 
განსახორციელებელი 
პრიორიტეტული 
პროგრამების  მომზადება 
და მუნიციპალიტეტის 
ბიუჯეტში 
გათვალისწინება

2.6.3.ა. ჯანმრთელობის 
დაცვისა და 
სოციალური 
უზრუნველყოფის 
სფეროებში 
მომზადებული 
გენდერულად   
დაბალანსებული 
მუნიციპალური 
პროგრამების 
რაოდენობა

ტყიბულის 
მუნიციპალიტ
ეტის
მერია

ტყიბულის 
მუნიციპალიტ
ეტის
საკრებულო

არასამთ
ავრობო 
ორგანი
ზაციები

2019

-20120წ.წ.

2.7. გენდერულ 
თანასწორობაზე 
ორიენტირებულ
ი 
მუნიციპალიტეტ
ის მოსახლეობის 
დასაქმების 
ხელშემწყობი 
პროგრამების და 
ღონისძიებების 
შემუშავება და 
განხორციელება

2.7.1.ბიზნეს საქმიანობაში 
ქალთა მონაწილეობის 
გაზრდის 
მიზნით,მოსახლეობისთვი
ს-სახელმწიფო,  და 
არასამთავრობო 
ორგანიზაციების  
პროგრამების შესახებ 
ინფორმაციაზე 
ხელმისაწვდომობის 
უზრუნველყოფა  

2.7.1.ა 
სახელმწიფო და 
არასამთავრობო 
ორგანიზაციების 
პროგრამების შესახებ 
ინფორმაციის 
მუნიციპალიტეტის 
ვებგვერდზე  
გამოქვეყნება

2.7.ბ დაბეჭდილი  
საინფორმაციო 
ბუკლეტების 
გავრცელება 
მოსახლეობასთან 
შეხვედრების დროს

ტყიბულის 
მუნიციპალიტ
ეტის
მერია

ტყიბულის 
მუნიციპალიტ
ეტის
საკრებულო

არასამთ
ავრობო 
ორგანი
ზაციები

2019

-2020 წ.წ.



2.8.1. სოფლად მცხოვრები 
ქალების, მოწყვლადი და 
სოციალურად დაუცველი 
ჯგუფების, მარტოხელა 
მშობლებისა და 
მრავალშვილიანი 
ოჯახების საჭიროებების 
შესწავლა,  გენდერულ 
ჭრილში

2.8.1.ა.მუნიციპალურ 
პროგრამებში   
რეკომენდაციების 
ასახვა

2.8.1.ბ 
მუნიციპალიტეტის 
მერიისა და 
საკრებულოს მიერ 
ორგანიზებულ 
აქტივობებში, 
აღნიშნული ჯგუფების  
ჩართულობა, მათი 
სოციალიზაციის 
ხელშეწყობის მიზნით

ტყიბულის 
მუნიციპალიტ
ეტის
მერია

ტყიბულის 
მუნიციპალიტ
ეტის
საკრებულო

მერის
წარმომადგენ
ლები 
ადმინისტრაც
იულ 
ერთეულებში

არასამთ
ავრობო 
ორგანი
ზაციები

2019

-2020წ.წ.

2.8. სოფლად 
მცხოვრები,  
მოწყვლადი და 
სოციალურად 
დაუცველი  ჯგუ 
ფების, აგრეთვე 
მუნიციპალიტეტ
ში მცხოვრებ შშმ 
პირების საზოგა 
დოებაში ინტეგ 
რაციისა და 
სოციალურად 
გააქტიურების 
მიზნით, მუნიცი 
პალური პოლი
ტიკის შემუშავე 
ბისა და განხორ 
ციელების უზრუ 
ნველყოფა,     გენ 
დერულ ჭრილში

2.8.2. მარტოხელა 
მოხუცების ცხოვრების 
პირობების 
გაუმჯობესების მიზნით, 
მათი საჭიროებების 
შესწავლა და 
მუნიციპალურ 
პროგრამებში ასახვა

2.8.2.ა. ტყიბულის 
მუნიციპალიტეტში 
რეგისტრირებულ  
ხანდაზმულთა 
სტატისტიკა 
გენდერულ ჭრილში

ტყიბულის 
მუნიციპალიტ
ეტის
მერია

ტყიბულის 
მუნიციპალიტ
ეტის
საკრებულო

არასამთ
ავრობო 
ორგანი
ზაციები

2019

 –2020 წ.წ.

მიზანი ამოცანა საქმიანობა საქმიანობის 
ინდიკატორი

ბიუჯეტი დაფინა
ნსების 
წყარო

პასუხისმგებე
ლი უწყება

პარტნი
ორი 
უწყება

შესრულებ
ის
 ვადა



3.1.1. ადმინისტრაციულ 
ერთეულებში  
მოსახლეობასთან 
საინფორმაციო 
შეხვედრების ჩატარება და  
ქალთა მონაწილეობის 
უზრუნველყოფა.

3.1.1.ა. 
ადმინისტრაციულ 
ერთეულებში 
ჩატარებული 
შეხვედრების 
რაოდენობა
3.1.1.ბ. შეხვედრის 
მონაწილეთა 
რაოდენობა გენდერულ 
ჭრილში

ტყიბულის 
მუნიციპალიტ
ეტის
მერია

ტყიბულის 
მუნიციპალიტ
ეტის
საკრებულო

წარმომადგენ
ლები 
ადმინისტრაც
იულ 
ერთეულებში

არასამთ
ავრობო 
ორგანი
ზაციები

2019
-2020 წ.წ.

3. 
გენდერული 
თანასწორობი
ს 
პრინციპების 
შესახებ 
მუნიციპალი
ტეტის 
მოსახლეობის 
ცნობიერების  
გაზრდა

3.1. 
მოსახლეობის 
ინფორმირებულ
ობის  გაზრდა 
ქალთა მიმართ 
ძალადობის 
ან/და ოჯახში 
ძალადობაზე, 
მის ფორმებზე 
და 
სახელმწიფოში 
არსებულ 
ეროვნულ 
რეფერალურ 
მექანიზმებზე

3.1.2. მუნიციპალიტეტის 
საჯარო სკოლებში, ქალთა 
უფლებებსა და 
გენდერული 
თანასწორობის 
საკითხებზე სკოლის 
მოსწავლეების, 
ახალგაზრდების და 
სკოლის პედაგოგების 
ინფორმირებულობის 
გაზრდის მიზნით  
შეხვედრებისა და 
დისკუსიების ჩატარება 

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 

ტყიბულის 
მუნიციპალიტ
ეტის
მერია

ტყიბულის 
მუნიციპალიტ
ეტის
საკრებულო

არასამთ
ავრობო 
ორგანი
ზაციები

2019

-2020 წ.წ.



შეხვედრებზე 
მონაწილეთა 
რაოდენობა გენდერულ 
ჭრილში

3.1.3. სამოქალაქო 
საზოგადოებასთან  
ერთად  გენდერული 
ძალადობის წინააღმდეგ  
16 –დღიანი  კამპანიის   
ღონისძიებების გეგმის 
შემუშავება და 
განხორცილება

3.1.3.ა.  16 –დღიანი  
კამპანიის      
ღონისძიებების გეგმა
3.1.3.ა. კამპანიის 
ფარგლებში 
ჩატარებული 
ღონისძიების 
რაოდენობა

ტყიბულის 
მუნიციპალიტ
ეტის
მერია

ტყიბულის 
მუნიციპალიტ
ეტის
საკრებულო

არასამთ
ავრობო 
ორგანი
ზაციები

2019

-2020 წ.წ.

3.1.4. ქალთა უფლებების 
საერთაშორისო დღესთან 
დაკავშირებით
ღონისძიებების 
ორგანიზება, კულტურისა 
და სპორტის სფეროში 
წარმატებული 
ადამიანების 
მონაწილეობით.

3.1.4.ა. 8 მარტის  
აღსანიშნავად  
მუნიციპალიტეტში 
ჩატარებული 
ღონისძიებების 
რაოდენობა
3.1.4.ბ. დაგეგმილი 
კამპანიების 
რაოდენობა და მასში 
მონაწილე ცნობილი 
სახეების რაოდენობა.

ტყიბულის 
მუნიციპალიტ
ეტის
მერია

ტყიბულის 
მუნიციპალიტ
ეტის
საკრებულო

არასამთ
ავრობო 
ორგანი
ზაციები

2019
-2020 წ.წ.

3.1.5. ადგილობრივი 
საინფორმაციო 
საშუალებების მიერ 
გენდერული 
თანასწორობის შესახებ 
ინფორმაციის 
გავრცელების 
უზრუნველყოფა.

3.1.5.ა. გაზეთ 
„ტყიბული“სთვის 
გენდერული 
თანასწორობის და 
ქალთა უფლებების 
შესახებ რუბრიკის 
მომზადება და 
თანასწორობის საბჭოს 
საქმიანობის გაშუქება
3.1.5.ბ. 

ტყიბულის 
მუნიციპალიტ
ეტის
მერია

ტყიბულის 
მუნიციპალიტ
ეტის
საკრებულო

ადგილო
ბრივი 
გაზეთი

არასამთ
ავრობო 
ორგანი
ზაციები

2019

-2020 წ.წ.



მუნიციპალიტეტის 
ვებ–გვერდზე 
განახლებული  
ინფორმაციის 
განთავსება
3.1.5.გ. საინფორმაციო 
ცენტრის მიერ 
გენდერული 
თანასწორობის შესახებ 
გავრცელებული 
ინფორმაციის 
რაოდენობა.

3.2.1. საინფორმაციო 
შეხვედრების გამართვა  
ადრეული ქორწინების 
პრევენციის 
ხელშესაწყობის, 
ქორწინებაში მყოფ 
არასრულწლოვანთა 
სასწავლო პროცესში 
ხელახლა ჩართვისა და 
სკოლაში დაბრუნების, 
ასევე ადრეულ ასაკში 
ქორწინების უარყოფითი 
მხარეებისა და 
რეაგირების 
პროცედურების 
სავალდებულო 
შესრულების შესახებ.

3.2.1.ა. ჩატარებული 
საინფორმაციო 
შეხვედრების 
რაოდენობა
3.2.1.ბ. შეხვედრებში 
მონაწილეთა 
რაოდენობა გენდერულ 
ჭრილში
3.2.1.გ. შეხვედრებზე 
გამოყენებული 
მასალები  (კინო 
ჩვენება და დისკუსია)
3.2.1.დ.სამიზნე 
ჯგუფების რაოდენობა:
სკოლის მოსწავლეები, 
მასწავლებლები, 
მანდატურები, 
მშობლები, 
სოციალური მუშაკები, 
უბნის ინსპექტორები

ტყიბულის 
მუნიციპალიტ
ეტის
მერია

ტყიბულის 
მუნიციპალიტ
ეტის
საკრებულო

სახალხო 
დამცვე
ლი

არასამთ
ავრობო 
ორგანი
ზაციები
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3.2. ქალთა 
მიმართ და 
ოჯახში 
ძალადობის 
პრევენციული 
ღონისძიებების 
დაგეგმვა და 
გატარება

3.2.2. პრევენციული 
ღონისძიებების გატარება  
ქალებზე და გოგონებზე 
ძალადობის ყველა 
ფორმის, მათ შორის 

3.2.2.ა. 
საკონსულტაციო 
/საინფრმაციო 
შეხვედრების 
რაოდენობა

ტყიბულის 
მუნიციპალიტ
ეტის
მერია

არასამთ
ავრობო 
ორგანი
ზაციები
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სექსუალური და 
გენდერული ნიშნით 
ჩადენილი ძალადობის და 
ადამიანის 
უსაფრთხოებასთან 
დაკავშირებული სხვა 
რისკების  
შესამცირებლად.

3.2.2.ბ. შეხვედრებში 
მონაწილეთა 
რაოდენობა გენდერულ 
ჭრილში
3.2.2.გ შეხვედრებზე 
გამოყენებული 
მასალები (კინო ჩვენება 
და დისკუსია)

ტყიბულის 
მუნიციპალიტ
ეტის
საკრებულო

3.2.3.კვლევის ჩატარება 
ქალთა მიმართ              
ძალადობის სიტუაციის 
შესწავლის მიზნით.

3.2.3.ა. კვლევის 
ანგარიში
3.2.3.ბ. რისკ-ჯგუფის 
ოჯახების ბაზა

ტყიბულის 
მუნიციპალიტ
ეტის
მერია

გენდერული 
თანასწორობის 
საბჭო

არასამთ
ავრობო 
ორგანი
ზაციები

2019

-2020 წ.წ.

3.2.4. მუნიციპალიტეტის 
პერსონალისა და 
ადმინისტრაციული 
ერთეულის 
წარმომადგენელთათვის 
გენდერული 
კომპეტენციის 
ამაღლებისთვის 
ტრენინგების ჩატარება 
ოჯახში ძალადობისგან 
დაცვის მექანიზმებზე, 
რისკ-ჯგუფის ოჯახებთან 
მუშაობაზე.

3.2.4.ა ჩატარებული 
ტრენინგების 
რაოდენობა
3.2.4.ბ. ტრენინგის 
მონაწილეთა 
რაოდენობა
3.2.4.გ. ჩატარებული 
ღონისძიებების შესახებ 
ანგარიში ქალთა 
მიმართ ძალადობის 
პრევენციული 
ღონისძიებებზე  და 
მსხვერპლის 
დახმარებაზე,    საბჭოს 
წევრების და 
ადმინისტრაციული 
ერთეულების 
ხელმძღვანელების 
ჩართვით

ტყიბულის 
მუნიციპალიტ
ეტის
მერია

მერის 
წარმომადგენ
ლები 
ადმინისტრაც
იულ 
ერთეულებში

გენდერული 
თანასწორობის 
საბჭო

არასამთ
ავრობო 
ორგანი
ზაციები
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3.2.5. ძალადობის 
მსხვერპლისთვის /რისკ 
ჯგუფის  
წარმომადგენლისთვის  
შესაბამისი მომსახურების 
მიღებაში დახმარება. 
ფსიქოლოგის უფასო 
კონსულტაციების 
დაგეგმვა

3.2.5.ა. ჩატარებული 
შეხვედრების 
რაოდენობა 
3.2.5.ბ. ჩატარებული 
კონსულტაციების 
რაოდენობა.
3.2.5.გ. სერვისების 
მიმღები 
მსხვერპლების. 
რაოდენობა; 
მსხვერპლი ქალების 
რაოდენობა, რომელთა 
მდგომარეობა 
გაუმჯობესდა  
მიღებული სერვისების 
შედეგად.

ტყიბულის 
მუნიციპალიტ
ეტის
მერია

ტყიბულის 
მუნიციპალიტ
ეტის
გენდერული 
თანასწორობის 
საბჭო

არასამთ
ავრობო 
ორგანი
ზაციები
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3.3. ოჯახში 
ქალთა მიმართ 
ძალადობის 
მსხვერპლთათვი
ს
დახმარების 
პროგრამის 
შექმნა და 
განხორციელება

3.3.1.  ოჯახში ძალადობის 
ან/და ქალთა მიმართ 
ძალადობის მსხვერპლთა 
მხარდასაჭერად 
ერთჯერადი ფინანსური 
დახმარების პროგრამის 
შემუშავება და 
განხორციელება.

3.3.1.ა.  ოჯახში 
ძალადობისა ან/და 
ქალთა მიმართ 
ძალადობის 
მსხვერპლთა 
დასახმარებლად 
პროგრამაში 
ცვლილების შეტანა
3.3.1.ბ. 
ბენეფიციარების 
რაოდენობა, ვინც 
მიიღო სარგებელი

ტყიბულის 
მუნიციპალიტ
ეტის
მერია

ტყიბულის 
მუნიციპალიტ
ეტის
საკრებულო

არასამთ
ავრობო 
ორგანი
ზაციები
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3.4   ქალთა 
როლის გაზრდა 
საზოგადოებრივ 
ცხოვრებაში 

3.4.1. ქალთა 
პოლიტიკური 
მონაწილეობის შესახებ 
ცნობიერების 
ასამაღლებულად 
კულტურულ 
საგანმანათლებლო 
ღონისძიებების: 
გამოფენები, ფილმის 
ჩვენება და დისკუსია, 
დაგეგმვა და 
განხორციელება.

3.4.2. ტყიბულის 
მუნიციპალიტეტში 
დაბადებული და მოღვაწე 
წარმატებული ქალების 
ისტორიების მოძიება და 
გაშუქება.
მუნიციპალიტეტის 
მინიმუმ ერთ  
ქუჩისთვის/სკვერისთვის 
წარმატებული ქალის 
სახელის  მინიჭება

3.4.1.ა. ჩატარებული 
ღონისძიებების 
რაოდენობა
3.4.1.ბ. ღონისძიებებში 
მონაწილეთა 
რაოდენობა გენდერულ 
ჭრილში

3.4.2.ა. მასობრივი 
ინფორმაციის 
საშუალებით 
გაშუქებული 
მუნიციპალიტეტში 
დაბადებული და 
მოღვაწე წარმატებული 
ქალების ისტორიები
3.4.2.ბ. საკრებულოს 
განკარგულება 
ქუჩისათვის/სკვერისთ
ვის  წარმატებული 
ქალის სახელის 
მიენიჭების შესახებ

ტყიბულის 
მუნიციპალიტ
ეტის
მერია

ტყიბულის 
მუნიციპალიტ
ეტის
საკრებულო

არასამთ
ავრობო 
ორგანი
ზაციები

ადგილო
ბრივი  
მედია
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ნატალია კობახიძე

საკრებულოს თავმჯდომარე

ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო


