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წინასიტყვაობა

სიტ ყვა „გენ დე რი“ ჩვე ნი ენობ რი ვი სივ რცის ნა წი ლი გახ და, თუმ ცა, ჯერ კი დევ „ყურს ჭრის“ 
სა ზო გა დო ე ბის ფარ თო ფე ნებს, ადა მი ა ნე ბი საკ მა ოდ არა ერ თგვა როვ ნად აღიქ ვა მენ მას 
და სიტ ყვა „გენ დე რის“ მი მართ ერ თგვარ სიფ რთხი ლე სა და უნ დობ ლო ბას იჩე ნენ. სა გუ-
ლის ხმოა, რომ ამ კუთ ხით, ბო ლო წლე ბის მან ძილ ზე მდგო მა რე ო ბა საგ რძნობ ლად შე იც-
ვა ლა, არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის ძა ლის ხმე ვით და სა კა ნონ მდებ ლო ცვლი ლე ბე ბის 
სა ფუძ ველ ზე ამაღ ლდა სა ზო გა დო ე ბის ცნო ბი ე რე ბა, თუმ ცა, სიტ ყვის სრულ ფა სო ვა ნი და 
სწო რი აღ ქმის გან სა ზო გა დო ე ბა ჯერ კი დევ შორ საა. 

ტერ მი ნი სად მი - „გენ დე რი“- ასე თი სკეპ ტი კუ რი და მო კი დე ბუ ლე ბა არ ნიშ ნავს, რომ სა ზო-
გა დო ე ბა მხო ლოდ უკა ნას კნე ლი ოცი წლის მან ძილ ზე და ინ ტე რეს და გენ დე რუ ლი თა ნას-
წო რო ბის თე მით. საბ ჭო თა და უფ რო ად რე ულ პე რი ოდ ში სხვაგ ვა რი იყო ტერ მი ნო ლო-
გია, ენობ რი ვი სივ რცე. მოგ ვი ა ნე ბით, პოს ტსაბ ჭო თა პე რი ოდ ში, პო ლი ტი კურ-ეკო ნო მი კურ 
ცვლი ლე ბებ თან ერ თად ,,ქალთა საკითხებმა" უფ რო ფარ თო მნიშ ვნე ლო ბა მი ი ღო და 
დღეს, ტერ მი ნი1 - ,,გენდერი"- გა ნი მარ ტე ბა, რო გორც თა ნა ბა რი უფ ლე ბე ბი და შე საძ ლებ-
ლო ბე ბი. 

კი დევ ერთ, „სა ჩო თი რო“ ტერ მინს წარ მო ად გენს სიტ ყვა „ფე მი ნიზ მი“. სა ქარ თვე ლო ში უც-
ნა უ რი ტენ დენ ცი აა ამ ტერ მინ თან და კავ ში რე ბით. ერ თი მხრივ, ქალ თა სა ზო გა დო ებ რი ვი 
ორ გა ნი ზა ცი ე ბის წარ მო მად გენ ლე ბი ადას ტუ რე ბენ, რომ ისი ნი მუ შა ო ბენ ქალ თა პრობ-
ლე მებ თან და კავ ში რე ბულ სო ცი ა ლურ, ეკო ნო მი კურ, ჯან დაც ვის, სა მარ თლებ რივ თუ სხვა 
სა კით ხებ ზე და, ამავ დრო უ ლად, მა თი უმ რავ ლე სო ბა მკაც რად უარ ყოფს და უკუ აგ დებს 
სიტ ყვას  „ფე მი ნიზმი“, შე სა ბა მი სად, ისი ნი არ მო ი აზ რე ბენ სა კუ თარ თავს ფე მი ნის ტად და 
ორ გა ნი ზა ცი ას – ფე მი ნის ტურ ორ გა ნი ზა ცი ად.

შე საძ ლე ბე ლია, ეს ვი თა რე ბა მსოფ ლი ო ში ფე მი ნიზ მის სხვა დას ხვაგ ვა რო ბი დან, კერ ძოდ, 
რა დი კა ლუ რი ფე მი ნიზ მის გა აქ ტი უ რე ბი დან მომ დი ნა რე ობ დეს და ქალთა საკითხებზე 
მომუშავე ორ გა ნი ზა ცი ე ბის წარ მო მად გენ ლე ბი ერ თგვარ თავ დაც ვის ფორ მას მი მარ თა ვენ, 
რა თა სა ზო გა დო ე ბამ მა თი საქ მი ა ნო ბა არ გა ა ი გი ვოს რა დი კა ლუ რი ფე მი ნიზ მის მიმ დევ-

1 გუ ლის ხმობს ქა ლის და მა მა კა ცის თა ნა ბარ წარ მო ჩე ნას, უფ ლე ბა მო სი ლე ბას, პა სუ ხის მგებ ლო ბა სა 
და თა ნას წორ მო ნა წი ლო ე ბას პი რა დი და სა ზო გა დო ებ რი ვი ცხოვ რე ბის ყვე ლა სფე რო ში. გენ დე რუ-
ლი თა ნას წო რო ბა ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა გა ნუ ყო ფე ლი ნა წი ლია. http://www.nplg.gov.ge/gwdict/
in dex.php?a=term&d=5&t=3266
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რებ თან. ამ ვი თა რე ბი დან გა მომ დი ნა რე, ქალ თა სა ზო გა დო ებ რი ვი ორ გა ნი ზა ცი ე ბი თა ვად 
ექ ცე ვი ან იმ ჩარ ჩო ში, რომ ლის დან გრე ვა საც ისი ნი დი დი მონ დო მე ბით ცდი ლო ბენ. 

სა ქარ თვე ლო ში მე ო რე ათე უ ლი წე ლია დო ნო რი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის ხელ შეწ ყო ბით ხორ-
ცი ელ დე ბა პრო ექ ტე ბი, რომ ლე ბიც გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბი სა და ქალ თა უფ ლე ბე ბის 
დაც ვა ზეა ორი ენ ტი რე ბუ ლი. ამ გვარ მა პრო ექ ტებ მა ხე ლი შე უწ ყო ამ მი მარ თუ ლე ბის სა-
ზო გა დო ებ რი ვი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბას, დღე ი სათ ვის ისი ნი ინ სტი ტუ ცი ო ნა ლუ-
რი გან ვი თა რე ბის სხვა დას ხვა სა ფე ხურ ზე იმ ყო ფე ბი ან და უაღ რე სად მნიშ ვნე ლო ვა ნია ამ 
პროგ რე სის, ნაკ ლო ვა ნე ბე ბი სა და გა მოც დი ლე ბის ანა ლი ზი, რა თა გა მო იკ ვე თოს შემ დგო-
მი გან ვი თა რე ბის პრო ცე სი.

ქალ თა უფ ლე ბე ბი სა და გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის სა კით ხებ ზე მო მუ შა ვე ორ გა ნი ზა ცი ებს 
აქვთ დაგ რო ვი ლი გა მოც დი ლე ბა, რო მე ლიც შე საძ ლე ბე ლია უფ რო ეფექ ტუ რად მოხ მარ-
დეს მო სახ ლე ო ბის ინ ტე რესების დაც ვას, პრობ ლე მე ბის ად ვო კა ტი რე ბა სა და ლო ბი რე ბას. 
ამ მი მარ თუ ლე ბით მო მუ შა ვე სა ზო გა დო ებ რი ვი სექ ტო რი მზად არის მო ნა წი ლე ო ბა მი ი ღოს 
პროგ რა მე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა ში და ხე ლი შე უწ ყოს ქვე ყა ნა ში დე მოკ რა ტი ულ პრო ცე სებს. 

დღე ს, სა ქარ თვე ლოს ყვე ლა რე გი ონ ში, არ სე ბობს საზოგადოებრივი ორ გა ნი ზა ცი ე ბი, სა ი-
ნი ცი ა ტი ვო ან სა თე მო ჯგუ ფე ბი, რო მელ თა საქ მი ა ნო ბის ძი რი თა დი მი მარ თუ ლე ბა გენ დე-
რუ ლი თა ნას წო რო ბი სა და ქალ თა უფ ლე ბე ბის დაც ვის სა კით ხე ბია. ძალ ზე მნიშ ვნე ლო ვა-
ნია ამ ორ გა ნი ზა ცი ე ბის შე საძ ლებ ლო ბე ბის შეს წავ ლა, მა თი სა ჭი რო ე ბე ბის გა მოვ ლე ნა და 
გავ ლე ნა სა ზო გა დო ე ბა ზე. 

ქალ თა სა ინ ფორ მა ციო ცენ ტრმა პირ ვე ლად 2007 წელს შე ის წავ ლა სა ზო გა დო ებ რი ვი 
ორ გა ნი ზა ცი ე ბის საქ მი ა ნო ბა და შე ა ფა სა მა თი გან ვი თა რე ბის პო ტენ ცი ა ლი.1 ამ კვლე ვის 
შე დე გად მომ ზად და რე კო მენ და ცი ე ბი, რომ ლის შე და რე ბა ამ ჟა მინ დელ კვე ლე ვას თან 
მნიშ ვნე ლო ვა ნი იქ ნე ბო და, რა თა დაგ ვე ნა ხა შე იც ვა ლა თუ არა მდგო მა რე ო ბა ამ დრო ის 
მან ძილ ზე.

ამ მიზ ნით, 2011 წელს, ქალ თა სა ინ ფორ მა ციო ცენ ტრმა და იწ ყო პრო ექ ტის „სა ქარ თვე-
ლო ში ქალ თა შე საძ ლებ ლო ბე ბის გაძ ლი ე რე ბა და მა თი მო ნა წი ლე ო ბის გაზ რდა გა დაწ ყვე-
ტი ლე ბე ბის მი ღე ბის პრო ცეს ში“ გან ხორ ცი ე ლე ბა, ფონ დის „ქა ლე ბი ქა ლე ბის თვის“ (KTK) 
მხარ და ჭე რით. პრო ექ ტის მი ზა ნი იყო ქალ თა საზოგადოებრივი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის მო ნა-
წი ლე ო ბის ხელ შეწ ყო ბა ქალ თა დის კრი მი ნა ცი ის ყვე ლა ფორ მის აღ მოფ ხვრის (CEDAW) 
კონ ვენ ცი ით სა ხელ მწი ფოს მი ერ ნა კის რი ვალ დე ბუ ლე ბე ბის შეს რუ ლე ბის მო ნი ტო რინ გის 

1 იხ: http://ginsc.net/main.php?option=libmore&mode=0&id=601&sub=studies&year=2007&la
ng=ge
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პრო ცეს ში და ამ გზით ქალ თა ორ გა ნი ზა ცი ე ბი სა და ჯგუ ფე ბის პრაქ ტი კის გან ვი თა რე ბა მო-
ნი ტო რინ გის სფე რო ში.

პრო ექ ტის ფარ გლებ ში გან ხორ ცი ელ და კვლე ვა, რო მე ლიც მო ი ცავ და ქვეყ ნის მას შტა ბით 
ქალ თა და გენ დე რულ სა კით ხებ ზე მო მუ შა ვე სა ზო გა დო ებ რი ვი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის, სა ი ნი ცი ა-
ტი ვო ან სა თე მო ჯგუ ფე ბის სა ჭი რო ე ბე ბი სა და შე საძ ლებ ლო ბე ბის შეს წავ ლას და მათ გენ-
დე რულ შე ფა სე ბას. 

კვლე ვი სას მი ღე ბუ ლი შე დე გე ბი იძ ლე ვა ინ ფორ მა ცი ას სა ქარ თვე ლო ში ქალ თა სა კით ხებ-
ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის საქ მი ა ნო ბის, სერ ვი სე ბის, სა მიზ ნე ჯგუ ფე ბის შე სა ხებ 
რე გი ო ნულ ჭრილ ში, მა თი ინ სტი ტუ ცი ო ნა ლუ რი გან ვი თა რე ბის დო ნი სა და შე საძ ლებ ლო ბე-
ბის შე სა ხებ.
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თავი 1. კვლევის შესახებ

1.1. კვლე ვის მი ზა ნი
სა ქარ თვე ლო ში მოქ მე დი ქალ თა და გენ დე რულ სა კით ხებ ზე მო მუ შა ვე არა სამ თავ რო ბო 
ორ გა ნი ზა ცი ე ბის, სა ი ნი ცი ა ტი ვო ჯგუ ფე ბი სა და სა თე მო კავ ში რე ბის შე საძ ლებ ლო ბე ბი ს გა-
მოვ ლე ნა და მა თი და სა ჭი რო ე ბე ბის შე ფა სე ბა.

1.2. მე თო დო ლო გია
კვლე ვის გან სა ხორ ცი ე ლებ ლად შე ირ ჩა შემ დე გი მე თო დო ლო გია: გა მო კით ხვა (ან კე ტი რე-
ბა), ჩაღ რმა ვე ბუ ლი ინ ტერ ვიუ, ფო კუს-ჯგუ ფი და დაკ ვირ ვე ბა.

ამ მიზ ნით:

გა მო ი კით ხა 44 მოქ მე დი სა ზო გა დო ებ რი ვი ორ გა ნი ზა ცია ▒ 1 თბი ლის სა და რე გი ო ნებ ში;

ჩა ტარ და ჩაღ რმა ვე ბუ ლი ინ ტერ ვიუ 7 ორ გა ნი ზა ცი ის ხელ მძღვა ნელ პირ თან; ▒

ჩა ტარ და 6 ფო კუს-ჯგუ ფი სა ქარ თვე ლოს ოთხ რა ი ონ ში: გო რი, ზუგ დი დი, ქუ თა ი სი და  ▒
მარ ნე უ ლი;

გან ხორ ცი ელ და 12 გას ვლი თი ვი ზი ტი სა ქარ თვე ლოს 5 რე გი ონ ში: აჭა რა, ში და ქარ- ▒
თლი, ქვე მო ქარ თლი, სამ ცხე-ჯა ვა ხე თი, სა მეგ რე ლო-ზე მო სვა ნე თი.

1 იხ: დანართი 2, კვლევაში მონაწილე გამოკითხული ორგანიზაციების სია.
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1.3. ორ გა ნი ზა ცი ე ბის შერ ჩე ვის კრი ტე რი უ მე ბი და მო ნა ცე მე ბის 
შეგ რო ვე ბა
კვლე ვა გან ხორ ცი ელ და 2 ეტა პად:

I ეტა პი
მომ ზად და სა ქარ თვე ლო ში ქალ თა და გენ დე რულ სა კით ხებ ზე მო მუ შა ვე საზოგადოებრივი 
ორ გა ნი ზა ცი ე ბის, სა ი ნი ცი ა ტი ვო ჯგუ ფე ბი სა და სა თე მო კავ ში რე ბის ერ თი ა ნი სია „სამ ხრეთ 
კავ კა სი ის გენ დე რუ ლი სა ინ ფორ მა ციო ქსე ლის“ პორ ტალ ზე გან თავ სე ბუ ლი ორ გა ნი ზა ცი-
ე ბის მო ნა ცემ თა ბა ზა ზე დაყ რდნო ბით. აღ ნიშ ნუ ლი მო ნა ცემ თა ბა ზა შე იქ მნა 2002 წელს 
ქალ თა სა ინ ფორ მა ციო ცენ ტრის მი ერ და პე რი ო დუ ლად მიმ დი ნა რე ობს მი სი გა ნახ ლე ბა. 
„სამ ხრეთ კავ კა სი ის გენ დე რუ ლი სა ინ ფორ მა ციო ქსე ლის“ პორ ტალ ზე გან თავ სე ბუ ლია 
159 საზოგადოებრივი ორ გა ნი ზა ცი ი სა და სა ი ნი ცი ა ტი ვო ჯგუ ფის მო ნა ცე მი.

ამ ბა ზას და ე მა ტა ქალ თა გლო ბა ლუ რი ფონ დის, ფონ დი „ტა სო სა“ და „ქალ თა ფონ დი სა-
ქარ თვე ლო ში“ მი ერ მო წო დე ბუ ლი მა თი პარ ტნი ო რი და გრან ტის მიმ ღე ბი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის 
შე სა ხებ სა კონ ტაქ ტო მო ნა ცე მე ბი და, სა ერ თო ჯამ ში, ქალ თა სა ინ ფორ მა ციო ცენ ტრის ერ-
თი ან მა ბა ზამ მო იც ვა 237 ერ თე უ ლი.

გა მო კით ხვა (ან კე ტი რე ბა)
ვი ნა ი დან კვლე ვა ით ვა ლის წი ნებ და ქვე ყა ნა ში ქალ თა უფ ლე ბე ბი სა და გენ დე რუ ლი თა ნას-
წო რო ბის კუთ ხით რე ა ლუ რად მო მუ შა ვე საზოგადოებრივი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის გა მო კით ხვას, 
ჩვენ ხელთ არ სე ბული ორ გა ნი ზა ცი ის, სა ი ნი ცი ა ტი ვო ჯგუ ფი სა და სა თე მო კავ ში რის (სულ 
237) ყვე ლა წარ მო მად გე ნელს ელექ ტრო ნუ ლი ფოს ტის სა შუ ა ლე ბით და ეგ ზავ ნა წი ნას-
წარ შედ გე ნი ლი კით ხვა რი, რო მე ლიც მო ი ცავ და 57 კით ხვას1 და ით ვა ლის წი ნებ და ქალ თა 
საზოგადოებრივი ორ გა ნი ზა ცი ე ბი სა და სა ი ნი ცი ა ტი ვო ჯგუ ფე ბის ფუნ ქცი ო ნი რე ბას თან და-
კავ ში რე ბუ ლი ძი რი თა დი სა კით ხე ბის გა მოკ ვლე ვას, რო გო რი ცაა:

სრუ ლი სა კონ ტაქ ტო ინ ფორ მა ცია; ▒

საქ მი ა ნო ბის გე ოგ რა ფია და მას შტა ბი; ▒

ადა მი ა ნუ რი და ტექ ნი კუ რი რე სურ სი; ▒

ორ გა ნი ზა ცი ე ბის გან ვი თა რე ბის დო ნე; ▒

1 იხ: ან კე ტ ის ნი მუ ში, და ნარ თი 1.
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პრო ექ ტე ბი და სო ცი ა ლუ რი მე წარ მე ო ბა; ▒

საზოგადოებრივი ორ გა ნი ზა ცი ებ თან და სა ხელ მწი ფო სტრუქ ტუ რებ თან თა ნამ შრომ- ▒
ლო ბა;

სა ჭი რო ე ბე ბი და პრობ ლე მე ბი. ▒

ად რე სა ტე ბის მი ერ ელექ ტრო ნუ ლი სა ხით დაგ ზავ ნი ლი კით ხვა რის მი ღე ბა არა ერ თგზის გა-
და მოწ მდა ტე ლე ფო ნის მეშ ვე ო ბით, თუმ ცა, მი უ ხე და ვად დი დი ძა ლის ხმე ვი სა, მო ნა ცემ თა 
შეკ რე ბის პრო ცე სი ექვს თვეს გაგ რძელ და და მხო ლოდ 44 ორ გა ნი ზა ცი ი დან (რაც ორ გა ნი-
ზა ცი ა თა სა ერ თო რა ო დე ნო ბის მხო ლოდ 18%-ს შე ად გენს)1 დაგ ვიბ რუნ და შევ სე ბუ ლი კით-
ხვა რი. მო ნა ცე მე ბის შეკ რე ბის ასე თი და ბა ლი მაჩ ვე ნებ ლი გა მოწ ვე უ ლი იყო ად რე სა ტე ბის 
სხვა დას ხვაგ ვა რი ქმე დე ბით, მათ შო რის:

ად რე სა ტე ბი უჩი ოდ ნენ უდ რო ო ბას, რის გა მოც შე საძ ლებ ლო ბა არ ჰქონ დათ შე ევ სოთ  ▒
კით ხვა რი;

ად რე სა ტებს დას ჭირ დათ მრა ვალ გზის თხოვ ნა და შეხ სე ნე ბა, იმი სათ ვის, რომ სრულ- ▒
ყო ფი ლად შე ევ სოთ კით ხვა რი და მო ე წო დე ბი ნათ;

ად რე სა ტე ბი ოპე რა ტი უ რად და სრუ ლი პა სუ ხის მგებ ლო ბით ეკი დე ბოდ ნენ კით ხვა რის  ▒
შევ სე ბას;

ერ თმა ორ გა ნი ზა ცი ამ არ ისურ ვა მო ნა წი ლე ო ბის მი ღე ბა გა მო კით ხვა ში. ▒

შევ სე ბუ ლი ან კე ტე ბის მო ნა ცე მე ბი და მუ შავ და სტა ტის ტი კურ პროგ რა მა ში (SPSS).

ჩაღ რმა ვე ბუ ლი ინ ტერ ვი უ ე ბი
ინ ტერ ვი უ ე ბის თვის 44 ორ გა ნი ზა ცი ი დან შე ირ ჩა შვი დი სხვა დას ხვა პრო ფი ლის 
საზოგადოებრივი ორ გა ნი ზა ცი ის ხელ მძღვა ნე ლი პი რი2, რომ ლებ მაც სიღრ მი სე უ ლად მოგ-
ვა წო დეს ინ ფორ მა ცია აღ ნიშ ნულ სფე რო ში არ სე ბუ ლი პრობ ლე მე ბი სა და დაბ რკო ლე ბე-
ბის, ასე ვე, საზოგადოებრივი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის რე სურ სე ბი სა და სა ჭი რო ე ბე ბის შე სა ხებ.

ჩაღ რმა ვე ბულ მა ინ ტერ ვი უ ებ მა სა შუ ა ლე ბა მოგ ვცა უფ რო დე ტა ლუ რად შეგ ვეს წავ ლა სფე-
რო ში არ სე ბუ ლი პრობ ლე მე ბი და დაგ ვე ნა ხა სა ერ თო სუ რა თი.

1 იხ: კვლე ვა ში მო ნა წი ლე გა მო კით ხუ ლი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის სია, და ნარ თი 2.
2 იხ: კვლე ვის ფარ გლებ ში ჩა ტა რე ბუ ლი ჩაღ რმა ვე ბუ ლი ინ ტერ ვი უ ე ბის მო ნა წი ლე თა სია, და ნარ თი 

3.
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თავი 1.

კვლევის შესახებ

დაკ ვირ ვე ბა

ქალ თა სა ინ ფორ მა ციო ცენ ტრის გუნ დის მი ერ გან ხორ ცი ელ და 12 გას ვლი თი ვი ზი ტი სა-
ქარ თვე ლოს 5 რე გი ონ ში: აჭა რა, ში და ქარ თლი, ქვე მო ქარ თლი, სამ ცხე-ჯა ვა ხე თი, სა მეგ-
რე ლო-ზე მო სვა ნე თი.

გას ვლი თი ვი ზი ტე ბის მი ზა ნი იყო რე გი ონ ებში ქალ თა უფ ლე ბე ბი სა და გენ დე რუ ლი თა-
ნას წო რო ბის კუთ ხით არ სე ბუ ლი მდგო მა რე ო ბის შეს წავ ლა. ვი ზი ტის ფარ გლებ ში ქალ თა 
სა ინ ფორ მა ციო ცენ ტრი ად გი ლობ რივ ორ გა ნი ზა ცი ებს სტუმ რობ და მათ სა ვე ოფი სებ ში. გას-
ვლი თი ვი ზი ტე ბის დროს ხდე ბა არ სე ბუ ლი სი ტუ ა ცი ის ად გილ ზე შეს წავ ლა, დაკ ვირ ვე ბა და, 
გარ და იმი სა, რომ თვალ ნათ ლივ იკ ვე თე ბა ორ გა ნი ზა ცი ის გან ვი თა რე ბი სა და საქ მი ა ნო ბის 
შე დე გე ბი, თავს იჩენს ისე თი ნი უ ან სე ბი, რო გო რი ცაა, ორ გა ნი ზა ცი ე ბის თა ნამ შრომ ლო ბის 
ხა რის ხი, მას შტა ბი და კონ კუ რენ ცია, რაც უფ რო ნა თელ და რე ა ლურ სუ რათს იძ ლე ვა, ვიდ-
რე დის ტან ცი უ რი გა მო კით ხვა.

ფო კუს-ჯგუ ფე ბი
არ სე ბუ ლი რე სურ სე ბი დან გა მომ დი ნა რე, პარ ტნი ო რულ თა ნამ შრომ ლო ბა ზე დაყ რდნო ბით 
შე ირ ჩა რე გი ო ნა ლუ რი ორ გა ნი ზა ცი ე ბი, რომ ლე ბიც დაგ ვეხ მარ ნენ ფო კუს-ჯგუ ფე ბის ორ გა-
ნი ზე ბა ში. სა ქარ თვე ლოს ოთხ რე გი ონ ში ჩა ტარ და ექ ვსი ფო კუს-ჯგუ ფი. თი თო ე უ ლი ფო კუს-
ჯგუ ფი და კომ პლექ ტდა 11 მო ნა წი ლით.1

II ეტა პი
და მუ შავ და კვლე ვის ყვე ლა კომ პო ნენ ტის შე დე გად მი ღე ბუ ლი ინ ფორ მა ცია და მომ-
ზად და „საქართველოში ქალთა და გენდერულ საკითხებზე მომუშავე საზოგადოებრივი 
ორგანიზაციების შე ფა სე ბის“ სა ბო ლოო დო კუ მენ ტი. მო ნა ცე მე ბი და მუ შავ და Statis tical 
pac ka ge for the so ci al sci en ces (SPSS) პროგ რა მა ში.

კვლე ვის ძი რი თა დი შე დე გე ბი მო ცე მუ ლია დამ ხმა რე დი აგ რა მე ბი სა და ცხრი ლე ბის სა ხით. 
დე და ქა ლა ქის ორ გა ნი ზა ცი ე ბის შე დე გე ბი შე და რე ბუ ლია რე გი ო ნის ორ გა ნი ზა ცი ებ თან.

1 იხ. კვლე ვის ფარ გლებ ში ჩა ტა რე ბუ ლი ფო კუს-ჯგუ ფე ბის მო ნა წი ლე თა სია, და ნარ თი 4.
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თავი 2. კვლევის შედეგების 

აღწერა

2.1. ზოგადი დახასიათება 
კვლე ვის შე დე გე ბის თა ნახ მად შე საძ ლე ბე ლია ით ქვას, რომ გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბი სა 
და ქალ თა სა კით ხე ბის სფე რო ში მოქ მე დი სა ზო გა დო ებ რი ვი ორ გა ნი ზა ცი ე ბი, სა ი ნი ცი ა ტი-
ვო ჯგუ ფე ბი და სა თე მო კავ ში რე ბი არც თუ მცი რეა. ისი ნი შე საძ ლე ბე ლია დავ ყოთ მდგრად 
და ნაკ ლებ გან ვი თა რე ბულ ორ გა ნი ზა ცი ე ბად. 

მდგრა დი ორ გა ნი ზა ცი ე ბი ინ სტი ტუ ცი უ რად გან ვი თა რე ბულ ნი არი ან და უწ ყვე ტად ახორ-
ცი ე ლე ბენ პრო ექ ტებს, ხო ლო, ნაკ ლებ გან ვი თა რე ბუ ლი ორ გა ნი ზა ცი ე ბი, რე გის ტი რე-
ბულ ნი არი ან, მუდ მი ვი და ფი ნან სე ბა არ აქვთ, თუმ ცა, დრო დად რო გარ კვე ულ პრო ექ ტებს 
ახორ ცი ე ლე ბენ; კვლე ვის მო ნა ცე მე ბის მი ხედ ვით დღეს დღე ო ბით სა ქარ თვე ლო ში ფუნ-
ქცი ო ნი რებს და ახ ლო ე ბით 237 აღ ნიშ ნუ ლი პრო ფი ლის სა ზო გა დო ებ რი ვი ორ გა ნი ზა ცია, 
სა ი ნი ცი ა ტი ვო ჯგუ ფი და სა თე მო კავ ში რი, რო მელ თა გან 44-ის მო ნა ცე მე ბი წი ნამ დე ბა რე 
კვლე ვა შია აღ წე რი ლი.

კვლე ვის შე დე გად გა მო კით ხულ ორ გა ნი ზა ცი ა თა შო რის გა მო ი კვეთა ქალ თა და გენ დე რულ 
სა კით ხებ ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის ორი ტი პი: ორ გა ნი ზა ცი ე ბი, რო მელ თა ძი-
რი თა დი საქ მი ა ნო ბაა ქალ თა უფ ლე ბე ბი და გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბა და, ორ გა ნი ზა ცი ე-
ბი, რო მელ თა საქ მი ა ნო ბის ერთ-ერ თი, მაგ რამ არა ძი რი თა დი, მი მარ თუ ლე ბაა აღ ნიშ ნუ ლი 
სფე რო. კერ ძოდ, ორ გა ნი ზა ცი ის ძი რი თა დი პრო ფი ლია შეზ ღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბე ბის 
მქო ნე პირ თა ან დევ ნილ თა სა კით ხებ ზე მუ შა ო ბა, თუმ ცა, თა ვის საქ მი ა ნო ბა ში დიდ ყუ რად-
ღე ბას აქ ცევს გენ დე რულ კომ პო ნენტს.

კვლე ვი დან ნათ ლად ჩანს, რომ ორ გა ნი ზა ცი ე ბის უმ რავ ლე სო ბა და არ სე ბი დან ორ-სამ წე-
ლი წად ში გა დი ო და რე გის ტა ცი ას. ორ გა ნი ზა ცი ე ბის 38%1 (17 ორ გა ნი ზა ცია) 2000 წლამ-
დეა და არ სე ბუ ლი.

საგულისხმოა, რომ 1997 წლიდან შეინიშნება ქალთა უფლებებისა და გენდერული 
თანასწორობის საკითხებზე მომუშავე საზოგადოებრივი ორგანიზაციების დაფუძნების 

1 იხ: დიაგრამა 1.
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თავი 2.

კვლევის შედეგების 

აღწერა

ზრდის დინამიკა.1  გამოკითხული 44 ორგანიზაციიდან 22 ორგანიზაცია თბილისშია 
რეგისტრირებული, 22 რეგიონებში.

2  
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დიაგრამა 1.
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დიაგრამა 2.

1 1997-2002 წლებში დაფუძნებული ორგანიზაციების პროცენტული წილი 56%-ია.
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თავი 2.

კვლევის შედეგების 

აღწერა

ეს პრო ცე სი, გა მოწ ვე უ ლია 1995 წელს პე კინ ში გა მარ თუ ლი კონ ფე რენ ცი ით, რო მელ მაც 
ძა ლი ან დი დი გა მოხ მა უ რე ბა ჰპო ვა მსოფ ლიო სა ზო გა დო ე ბა ში. გარ და ამი სა, ეს არის 
პოს ტკონ ფლიქ ტუ რი პე რი ო დი სა ქარ თვე ლო ში, და ბუ ნებ რი ვია, სა ზო გა დო ე ბა ნელ-ნე ლა 
ცდი ლობს იმ პრობ ლე მე ბის მოგ ვა რე ბას, რო მე ლიც თან ახ ლდა საბ ჭო თა პე რი ო დის დას-
რუ ლე ბის ხა ნას და სა ქარ თვე ლო ში მიმ დი ნა რე ში და და გა რე კონ ფლიქ ტებს. ყვე ლა ამ 
ფაქ ტორს ემა ტე ბა სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის ინ ტენ სი უ რი შე მოს ვლა სა ქარ თვე ლო-
ში, რომ ლე ბიც ხელს უწ ყობ დნენ თბი ლის სა და რე გი ო ნებ ში სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის 
ჩა მო ყა ლი ბე ბას. საზოგადოებრივი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის ზრდის დი ნა მი კა გრძელ დე ბა 2003 
წლამ დე, ხო ლო 2003 წლი დან ეს პროცესი ნელ-ნე ლა იკლებს. ამ პე რი ო დი დან გან სა კუთ-
რე ბით რთულ ვი თა რე ბა ში აღ მოჩ ნდნენ რე გი ო ნუ ლი ორ გა ნი ზა ცი ე ბი, რო მელ თა შორის 
ბევ რმა ვერ გა და ლა ხა ფი ნან სუ რი სირ თუ ლე ე ბი და ამის გა მო ან მკვეთ რად შე ამ ცი რა საქ-
მი ა ნო ბის მას შტა ბი, ან სრუ ლი ად შეწ ყვი ტა ფუნ ქცი ო ნი რე ბა. 

რა ო დე ნობ რი ვი კვლე ვის მეშ ვე ო ბით შეს წავ ლილ იქ ნა ორ გა ნი ზა ცი ა თა მი ერ ელექ ტრო-
ნუ ლი ვებ-გვერ დე ბი სა და სო ცი ა ლუ რი ქსე ლე ბის გა მო ყე ნე ბის ინ ტენ სი ვო ბაც, კერ ძოდ, 
თუ რამ დე ნად იყე ნე ბენ სა ზო გა დო ებ რი ვი ორ გა ნი ზა ცი ე ბი ისეთ პო პუ ლა რულ სო ცი ა ლურ 
ქსე ლებს, რო გო რი ცაა fa ce bo ok-ი ან სხვა, რა თა გა ავ რცე ლონ ან მი ი ღონ რა ი მე სა ხის 
ინ ფორ მა ცია. ეს მო ნა ცე მე ბი, თა ვის მხრივ, შე იძ ლე ბა ჩა ით ვა ლოს ორ გა ნი ზა ცი ე ბის სო-
ცი ა ლუ რი/სა მო ქა ლა ქო აქ ტი ვო ბის დო ნის ერთ-ერთ გან მსაზ ღვრელ ფაქ ტო რად. გა მო-
კით ხუ ლი ორ გა ნი ზა ცი ე ბი დან 17 ორ გა ნი ზა ცი ას აქვს ვებ-გვერ დი,1 თუმ ცა და სა ხე ლე ბუ ლი 
ვებ-გვერ დე ბის შეს წავ ლის შე დე გად გა მოვ ლინ და, რომ მხო ლოდ ექ ვსი ორ გა ნი ზა ცი ის 
საქმიანობის  ამსახველი ვებ-გვერ დი ახლდება ყო ველ დღი უ რად (ან პერ მა ნენ ტუ ლად). ექ-
ვსი ორ გა ნი ზა ცი ის ვებ-გვერ დი გა თი შუ ლია, ხო ლო ხუ თი ორ გა ნი ზა ცი ის ვებ-გვერ დი მუ შა-
ობს შე ფერ ხე ბით, მას ზე არ არის გან თავ სე ბუ ლი ახა ლი ინ ფორ მა ცია, ზო გი ერთ შემ თხვე-
ვა ში არ იკით ხე ბა შრიფ ტი, ან (ერთ შემ თხვე ვა ში) ინ ფორ მა ცია ვებ-გვერ დზე მო ცე მუ ლია 
მხო ლოდ ინ გლი სურ ენა ზე, რაც და მაბ რკო ლე ბე ლი გა რე მო ე ბაა სა ქარ თვე ლო ში მცხოვ რე-
ბი და ინ ტე რე სე ბუ ლი ვი ზი ტო რის თვის. გა მო კით ხუ ლი ორ გა ნი ზა ცი ე ბი დან 12 სარ გებ ლობს 
ორ გა ნი ზა ცი ის სა ხელ ზე რე გის ტრი რე ბუ ლი Skype-ით და ამ დე ნი ვე სარ გებ ლობს სო ცი ა ლუ-
რი ქსე ლით.  

1 გამოკითხული ორგანიზაციების მიერ დასახელებული მათი საქმიანობის ამსახველი ვებ-გვერდები: 
www.avng.ge;  www.ngomerkuri.ucoz.org; www.women.ge; www.lecbi.org.ge;
www.minority.ge; www.ngo.ge; www.womancenter.org.ge; www.goridc.ge;  www.fwe.ge;
www. ytpa.ge; www.uteu.ge; www.fundsukhumi.ge; www.tanaziari.ge;
www.womeninpolitics.ge; w-peace.ge; www.wprc.org.ge; www.gmc.ge; www.ginsc.net;
www.wicge.org; www.iccn.ge.



საქართველოში 

მოქმედი

ქალთა

და

გენდერულ 

საკითხებზე 

მომუშავე 

საზოგადოებრივი 

ორგანიზაციების 

შეფასება

15

ორ გა ნი ზა ცი ე ბის დი დი ნა წი ლი თბი ლის შია კონ ცენ ტრი რე ბუ ლი (22 ორ გა ნი ზა ცია). დე და-
ქა ლაქ ში რე გის ტრი რე ბუ ლი 22 ორ გა ნი ზა ცი ი დან 10 ორ გა ნი ზა ცია ახორ ცი ე ლებს რე გი ონ-
ში საქ მი ა ნო ბას, მათ შო რის, ყვე ლა ზე მე ტი ორ გა ნი ზა ცია მუ შა ობს სამ ცხე-ჯა ვა ხე თის, ქვე მო 
ქარ თლი სა და იმე რე თის მხა რე ში.

aafxazeTis avtonomiuri respublika

aaWaris avtonomiuri respublika

gguriis  mxare

iimereTis mxare

kkaxeTis mxare

mmcxeTa-mTianeTis mxare

rraWa-leCxumisa da qvemo svaneTis…

ssamegrelo-zemo svaneTis mxare

ssamcxe-javaxeTis mxare

qqvemo qarTlis mxare

SSida qarTlis  mxare

0 
4 

2 
5 

2 
1 

0 
3 

6 
5 

4 

ddedaqalaqSi registrirebul gamokiTxul 

organizaciaTa saqmianobis areali regionebSi   

raodenobrivi maCvenebeli

დიაგრამა 3.

გა მო კით ხუ ლი 44 ორ გა ნი ზა ცი ის საქ მი ა ნო ბის არე ა ლი 10 რე გი ონს მო ი ცავს. ყვე ლა ზე მე-
ტი ორ გა ნი ზა ცია მუ შა ობს სა მეგ რე ლო სა და ზე მო სვა ნეთ ში (12 ორ გა ნი ზა ცია), ხო ლო ყვე-
ლა ზე მცი რე – რა ჭა-ლეჩ ხუმ სა და ქვე მო სვა ნეთ ში (1 ორ გა ნი ზა ცია).
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ცხრი ლი 1. ქალ თა უფ ლე ბე ბი სა და გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის სა კით ხებ ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი გა მო-
კით ხუ ლი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის საქ მი ნო ბის გე ოგ რა ფი უ ლი არე ა ლი რე გი ო ნულ ჭრილ ში

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკა 0

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა 6

გურიის  მხარე 3

იმერეთის მხარე 10

კახეთის მხარე 5

მცხეთა-მთიანეთის მხარე 3

რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის მხარე 1

სამეგრელო-ზემო სვანეთის მხარე 12

სამცხე-ჯავახეთის მხარე 9

ქვემო ქართლის მხარე 10

შიდა ქართლის  მხარე 8

ორ გა ნი ზა ცი ე ბის გე ოგ რა ფი უ ლი გან ფე ნი ლო ბა ქა ლა ქე ბის ჭრილ ში თით ქმის ემ თხვე ვა 
რე გი ო ნულ ჭრილს. თუმ ცა, კვლე ვამ გვიჩ ვე ნა, რომ სა ქარ თვე ლო ში არ სე ბობს ქა ლა ქე ბი, 
სა დაც ქალ თა უფ ლე ბე ბი სა და გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის სა კით ხებ ზე მო მუ შა ვე ორ გა-
ნი ზა ცი ე ბი არ ფუნ ქცი ო ნი რე ბენ. მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ სა ქარ თვე ლოს თით ქმის ყვე ლა 
რე გი ონ ში დაფიქსირდა ამ სფე რო ში მო მუ შა ვე ორ გა ნი ზა ცი ე ბის გარ კვე უ ლი რა ო დე ნო ბა, 
ნათ ლად და ვი ნა ხეთ, რომ ქუ თა ის ში, ან ზუგ დიდ ში არ სე ბუ ლი ორ გა ნი ზა ცი ე ბი ჯერ კი დევ 
არ ნიშ ნავს, რომ ისი ნი მო ი ცა ვენ და თა ვი ან თი საქ მი ა ნო ბის გან ხორ ცი ე ლე ბი სას სრუ ლად 
ფა რა ვენ სა მეგ რე ლო სა და იმე რე თის მთელ რე გი ონს. სა ქარ თვე ლო ში არ სე ბულ 69 რა ი-
ო ნუ ლი ცენ ტრი დან, ქალ თა და გენ დე რულ სა კით ხებ ზე მო მუ შა ვე გა მო კით ხუ ლი ორ გა ნი ზა-
ცი ე ბი მხო ლოდ 46 რა ი ო ნულ ერ თე ულს ფა რა ვენ, ისიც ნა წი ლობ რივ.
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თავი 2.

კვლევის შედეგების 

აღწერა

რაც შე ე ხე ბა სა ერ თა შო რი სო დო ნეს, გა მო კით ხუ ლი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის 22,7% საქ მი ა ნობს 
სა ერ თა შო რი სო დო ნე ზე, 15,9% – სომ ხეთ ში და 13,6% – აზერ ბა ი ჯან ში.

somxeTi azerbaijani saerTaSoriso

done

7 6 10 

15,9% 13,6% 22,7% 

ggamokiTxuli organizaciebis saqmianobis 

aareali saerTaSoriso doneze   

raodenobrivi maCvenebeli procentuli maCvenebeli

დიაგრამა 4.
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თავი 2.

კვლევის შედეგების 

აღწერა
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2.2. ორგანიზაციების საქმიანობის ძირითადი მიმართულებები და 
სამიზნე ჯგუფები
გა მო კით ხულ პირ თა მი ერ ორ გა ნი ზა ცი ის საქ მი ა ნო ბის პრი ო რი ტე ტულ მი მარ თუ ლე ბა თა 
შო რის ყვე ლა ზე ხში რად და სა ხელ და: 1) ქალ თა უფ ლე ბე ბი (34 ორ გა ნი ზა ცია), 2) გენ დე-
რუ ლი თა ნას წო რო ბა (33 ორ გა ნი ზა ცია),  სა გუ ლის ხმოა, რომ ამ მი მარ თუ ლე ბე ბი დან, მხო-
ლოდ ქალ თა უფ ლე ბე ბია ის სფე რო, რო მე ლიც, ამავ დრო უ ლად, მა თი სა ქ მი ნო ბის ძი რი-
თად მი მარ თუ ლე ბას წარ მო ად გენს. ორ გა ნი ზა ცი ის საქ მი ა ნო ბის ძი რი თად მი მარ თუ ლე ბა თა 
შო რის ყვე ლა ზე და ბა ლი მაჩ ვე ნებე ლი აქვს სი ღა რი ბეს თან ბრძო ლას (3 ორ გა ნი ზა ცია).

34% 

34% 

32% 

oorganizaciis saqmianobis sami 
ZZiriTadi mimarTuleba  

gganaTleba

ggenderuli

TTanasworoba

qqalTa uflebebi

dda saerTaSoriso

sstandartebi

დიაგრამა 5.

ქალ თა უფ ლე ბე ბი სა და გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის სა კით ხებ ზე მო მუ შა ვე ორ გა ნი ზა ცი ე-
ბის სა მიზ ნე ჯგუ ფე ბი საკ მა ოდ მრა ვალ ფე რო ვა ნია, იშ ვი ა თია ისე თი ტი პის ორ გა ნი ზა ცია, 
რო მე ლიც მხო ლოდ ერ თი სა მიზ ნე ჯგუ ფის თვის მუ შა ობს. 

სა მიზ ნე ჯგუფ თა შო რის გა მო კით ხუ ლი ორ გა ნი ზა ცი ე ბი დან ყვე ლა ზე ხში რად და სა ხელ და 
ქა ლე ბი (95,5%), გო გო ნე ბი და ახალ გაზ რდე ბი (თა ნა ბა რი პრო ცენ ტუ ლი მაჩ ვე ნებ ლით – 
79,5%) და სოფ ლად მცხოვ რე ბი ქა ლე ბი (77,3%). აღ ნიშ ნუ ლი მაჩ ვე ნებ ლე ბი, მცი რე ო დე-
ნი ცვლი ლე ბე ბით, თით ქმის მე ორ დე ბა მო რე დი აგ რა მა ში, სა დაც ქა ლე ბი, ახალ გაზ რდე ბი 
და დევ ნი ლე ბი ორ გა ნი ზა ცი ა თა ძი რი თად სა მიზ ნე ჯგუფს წარ მო ად გე ნენ.
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qalebi

gogonebi

axalgazrdebi

soflad mcxovrebi qalebi

devnilebi

qalTa arasamTavrobo organizaciebi

bavSvebi

eTnikuri umciresobebi

masmedia

TviTmmarTvelobis organoebi

SSmp

akademiuri wreebi

mamakacebi

xandazmulebi

saerTaSoriso organizaciebi

politikuri partiebi

saxelmwifo struqturebi

usafrTxoebis seqtori

medikosebi

msjavrdebulebi

aiv/SidsiT daavadebulebi

narkotiksa da alkoholze damokidebulebi

organizaciis samizne jgufebi   

raodenobrivi maCvenebeli

დიაგრამა 6.
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დიაგრამა 7.

qalebi

axalgazrdebi

devnilebi

gogonebi

soflad mcxovrebi qalebi

bavSvebi

eTnikuri umciresobebi

SSmp

akademiuri wreebi

politikuri partiebi

qalTa arasamTavrobo organizaciebi

TviTmmarTvelobis organoebi

mamakacebi

xandazmulebi

medikosebi

saxelmwifo struqturebi

aiv/SidsiT daavadebulebi

saerTaSoriso organizaciebi

msjavrdebulebi

masmedia
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16 

15 

11 

12 
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3 

3 

3 

3 

3 

2 

2 

2 
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1 

1 

1 

1 

oorganizaciis ZiriTadi samizne jgufebi  

raodenobrivi maCvenebeli

თავი 2.

კვლევის შედეგების 

აღწერა



საქართველოში 

მოქმედი

ქალთა

და

გენდერულ 

საკითხებზე 

მომუშავე 

საზოგადოებრივი 

ორგანიზაციების 

შეფასება

23

2.3 რესურსები და საჭიროებები

34 

10 

oorganizaciebis raodenobrivi 

mmaCvenebeli, romelTac aqvT, an ar aqvT 

ssaofise farTi   

aaqvT aar aqvT

დიაგრამა 8.

სა გუ ლის ხმოა, რომ ქალ თა და გენ დე რულ სა კით ხებ ზე მო მუ შა ვე გა მო კით ხუ ლი  ორ გა-
ნი ზა ცი ე ბის უმ რავ ლე სო ბა სა ქარ თვე ლო ში ფლობს ტექ ნი კურ აღ ჭურ ვი ლო ბას, სა ო ფი სე 
ფართს და ისი ნი გან ვი თა რე ბის სხვა დას ხვა სა ფე ხურ ზე იმ ყო ფე ბი ან. 44 ორ გა ნი ზა ცი ი დან 
34 ორ გა ნი ზა ცი ას აქვს სა ო ფი სე ფარ თი . ფლო ბენ მა ტე რი ა ლურ-ტექ ნი კუ რი ბა ზას, გა აჩ-
ნი ათ ძი რი თა დი ტექ ნი კუ რი აღ ჭურ ვი ლო ბა კომ პი უ ტე რე ბის, პრინ ტე რი სა და ქსე როქ სის 
აპა რა ტის სა ხით, სხვა და მა ტე ბი თი, თუმ ცა, აუ ცი ლე ბე ლი სა შუ ა ლე ბე ბის პრო ცენ ტუ ლი წი-
ლი გა მო კით ხულ ორ გა ნი ზა ცი ებ ში თან და თან იკ ლებს, ხო ლო, ისე თი ტექ ნი კუ რი აღ ჭურ-
ვი ლო ბა, რო გო რი ცაა ავ ტო მო ბი ლი, გა მო კით ხუ ლი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის მხო ლოდ 10%-ს (4 
ორ გა ნი ზა ცი ას) გა აჩ ნია. მცი რეა, ასე ვე, იმ ორ გა ნი ზა ცი ე ბის რიც ხვი, რო მელ თაც გა აჩ ნი ათ 
ცენ ტრა ლუ რი გათ ბო ბა და კონ დი ცი ო ნე რი. ეს მაჩ ვე ნებ ლე ბი მი უ თი თებს, რომ სა ზო გა დო-
ებ რი ვი ორ გა ნი ზა ცი ე ბი ცდო ლო ბენ შექ მნან ელე მენ ტა რუ ლი სა მუ შაო პი რო ბე ბი, კომ ფორ-
ტი კი მათ თვის უფ რო შო რე უ ლი პერ სპექ ტი ვაა.

თავი 2.

კვლევის შედეგების 

აღწერა



საქართველოში 

მოქმედი

ქალთა

და

გენდერულ 

საკითხებზე 

მომუშავე 

საზოგადოებრივი 

ორგანიზაციების 

შეფასება
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38 

37 

31 

12 

18 

14 

14 

10 

4 

3 

4 

10 

22 

22 

15 

9 

1 

kkompiuteri

printeri

qqseroqsi

videokamera

llsd proeqtori

fotoaparati

eekrani

televizori

aavtomanqana

sagamomcemlo teqnika

kkondicioneri

centralizebuli gaTboba

mmagida

karada

sskamebi

faqsi

ddiqtofoni

organizaciebis materialur--
teqnikuriAaRWurviloba   

raodenobrivi maCvenebeli

დიაგრამა 9.

ორ გა ნი ზა ცი ებ ში მოწ ყო ბი ლია სა კონ ფე რენ ციო ან შეხ ვედ რე ბის ოთა ხი და ფლო ბენ ბიბ-
ლი ო თე კას (29 ორ გა ნი ზა ცია) ქალ თა უფ ლე ბე ბი სა და გენ დე რუ ლი თან სა წო რო ბის სა კით-
ხებ ზე. ბიბ ლი ო თე კის გა ნახ ლე ბა და შევ სე ბა ახა ლი გა მო ცე მე ბით ძი რი თა დად ხდე ბა სხვა 
არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის მი ერ გა მო ცე მუ ლი მა სა ლე ბით, გარ და ამი სა, ორ გა ნი-
ზა ცი ე ბის ნა წი ლი ბიბ ლი ო თე კის თვის ახალ გა მო ცე მებს იწერს ინ ტერ ნე ტის მეშ ვე ო ბით (10 
ორ გა ნი ზა ცია) ან გა მოს ცემს თა ვად (7). მა თი ბიბ ლი ო თე კის მომ ხმა რებ ლე ბი ძი რი თა დად 
არი ან და ინ ტე რე სე ბუ ლი პი რე ბი, სტუ დენ ტე ბი და სხვა არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბი. 

თავი 2.

კვლევის შედეგების 

აღწერა



საქართველოში 

მოქმედი

ქალთა

და

გენდერულ 

საკითხებზე 

მომუშავე 

საზოგადოებრივი 

ორგანიზაციების 

შეფასება

25

გა მო კით ხულ ორ გა ნი ზა ცი ებს მი აჩ ნი ათ რომ ბე ნე ფი ცი ა რე ბი ბიბ ლი ო თე კის მომ ხმა რე ბელ-
თა მხო ლოდ უმ ნიშ ვნე ლო ნა წილს წარ მო ად გე ნენ.

გა მო კით ხუ ლი 44 ორ გა ნი ზა ცი ის მხო ლოდ 36%-ს (16 ორ გა ნი ზა ცი ას) აქვს სა კონ ფე რენ-
ციო/სატ რე ნინ გო დარ ბა ზი. აქე დან, შვიდ ორ გა ნი ზა ცი ას შე უძ ლია შეხ ვედ რე ბის უზ რუნ ველ-
ყო ფა 25 და მე ტი ადა მი ა ნის მო ნა წი ლე ო ბით. და ნარ ჩენს – უფ რო მცი რე რა ო დე ნო ბის ბე-
ნე ფი ცი არ თა მო ნა წი ლე ე ბით. 

ორ გა ნი ზა ცი ე ბის მა ტე რი ა ლურ/ტექ ნი კუ რი თუ ადა მი ა ნუ რი რე სურ სე ბს პე რი ო დუ ლად 
იყენებს სხვა ორ გა ნი ზა ცი ე ბი. კით ხვა ზე, გა მო ი ყე ნე ბა თუ არ თქვე ნი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის რე-
სურ სე ბი, გა მო კით ხულ ორ გა ნი ზა ცი ა თა 71,4% (30 ორ გა ნი ზა ცი ამ) და დე ბი თად უპა სუ ხა, 
თუმ ცა, კით ხვა ზე და ე კონ კრე ტე ბი ნათ აღ ნიშ ნუ ლი შე კით ხვა და და ე ზუს ტე ბი ნათ თუ რა სიხ-
ში რით ხდე ბა ამ რე სურ სე ბის გა მო ყე ნე ბა, მი ღე ბუ ლი პა სუ ხე ბი რამ დე ნად მე არა თან ხვედ-
რი ლი აღ მოჩ ნდა პირ ველ კით ხვას თან მი მარ თე ბა ში და  გა მო კით ხუ ლი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის 
71%-მა აღ ნიშ ნა, რომ იშ ვი ა თად ხდე ბა მა თი რე სურ სე ბის გა მო ყე ნე ბა.

ddiax

aara

71,4% 

28,6% 

30 

12 

  ggamoiyeneba Tu ara Tqveni  organizaciis 

rresursebi sxva dainteresebuli pirebis an 

oorganizaciebis mier?   

pprocentuli maCvenebeli rraodenobrivi maCvenebeli

დიაგრამა 10.
თავი 2.

კვლევის შედეგების 

აღწერა
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მოქმედი

ქალთა

და

გენდერულ 

საკითხებზე 
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22 
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rra sixSiriT gamoiyeneba organizaciis 

rresursebi sxva organizaciebis mier   

procentuli maCvenebeli raodenobrivi maCvenebeli

დიაგრამა 11.

კვლე ვამ აჩ ვე ნა, რომ გა მო კით ხუ ლი ორ გა ნი ზა ცი ე ბი დან 16 ორ გა ნი ზა ცი ას არ აქვს საკ-
მა რი სი კომ პი უ ტე რი ოფის ში და მათი უმ რავ ლე სო ბა, ორ გა ნი ზა ცი ე ბის თით ქმის 97,6% 
სარგებლობს ინ ტერ ნეტ-მომ სა ხუ რე ბით. ძი რი თა დად, ორ გა ნი ზა ცი ე ბი სარ გებ ლო ბენ კავ-
კა სუს DSL-სა (46,3%) და სილ ქნე თის (34,1%) სერ ვი სით, ყვე ლა ზე ნაკ ლე ბად Je o sell Je o-
con nect-ით (4,9%). 

ორ გა ნი ზა ცი ე ბის ძი რი თად ნა წილს (44,2%) და საქ მე ბუ ლი ჰყავს 1-დან 3-მდე თა ნამ შრო მე-
ლი მუდ მივ შტატ ში და ორ გა ნი ზა ცი ე ბის მხო ლოდ 16,3% ჰყავს ათ ზე მე ტი მუდ მი ვი თა ნამ-
შრო მე ლი. ეს მაჩ ვე ნე ბე ლი პირ და პირ ასა ხავს გა მო კით ხუ ლი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის ინ სტი ტუ ცი-
უ რი გან ვი თა რე ბის დო ნეს და მი ა ნიშ ნებს იმ გა მოწ ვე ვე ბის შე სა ხაბ, რომ ლის წი ნა შეც დგას 
სა ზო გა დო ებ რი ვი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის უმ რავ ლე სო ბა. მათ არ აქვთ გრძელ ვა დი ა ნი პრო ექ-
ტე ბი, რო მე ლიც უზ რუნ ველ ყოფ და თა ნამ შრო მელ თა და საქ მე ბას ხანგრძლივად. შე სა ბა მი-
სად, ორ გა ნი ზა ცი ე ბი პრო ექ ტის ფარ გლებ ში ასაქ მე ბენ თა ნამ შრო მელს, ხოლო პრო ექ ტის 
დას რუ ლე ბისთანავე ისი ნი სამ სა ხუ რის გა რე შე რჩე ბი ან. ეს ხელს უშ ლის სა ზო გა დო ებ რი ვი 
ორ გა ნი ზა ცი ე ბის მდგრა დო ბას და მათ ინ სტი ტუ ცი უ რ გან ვი თა რე ბას. გარ და ამი სა, არის შემ-
თხვე ვე ბი, რო დე საც გარ კვე უ ლი გა მოც დი ლე ბის დაგ რო ვე ბი სა და კვა ლი ფი კა ცი ის გაზ რდის 
შემ დეგ კად რი სა მო მავ ლო პერ სპექ ტი ვის მიზ ნით ტო ვებს რე გი ონს, ან არასტაბილური და 
დაბალი ანაზღაურების გამო ტოვებს ორგანიზაციას და სა მუ შაო პი რო ბე ბის გა უმ ჯო ბე სე ბის 
მიზ ნით გა და დის დე და ქა ლაქ ში, ან ტო ვებს ქვე ყა ნას. 

თავი 2.

კვლევის შედეგების 

აღწერა
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მოქმედი
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გენდერულ 

საკითხებზე 

მომუშავე 
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ორგანიზაციების 

შეფასება
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კვლე ვი დან ნა თე ლი გახ და, რომ მო ხა ლი სე ობ რი ვი კულ ტუ რა გა მო კით ხულ ორ გა ნი ზა-
ცი ებ ში გან ვი თა რე ბუ ლია. ქალ თა და გენ დე რულ სა კით ხებ ზე მო მუ შა ვე ორ გა ნი ზა ცი ე ბის 
81,4%-ს (34 ორ გა ნი ზა ცი ას) ჰყავს მო ხა ლი სე. მათ შო რის, 17 ორ გა ნი ზა ცი ას ჰყავს 5 და 
მე ტი მო ხა ლი სე. ხო ლო 9 ორ გა ნი ზა ცია მო ხა ლი სე ებს იღებს უც ხო ე თი და ნაც.  

2.4. სერვისის მიმწოდებელი ორგანიზაციები
გა მო კით ხულ 44 ორ გა ნი ზა ცი ი დან თით ქმის ყვე ლა ორ გა ნი ზა ცია ეწე ვა სერ ვის-მომ სა ხუ რე-
ბას. ზო გი ერთ ორ გა ნი ზა ცი ას რამ დე ნი მე სა ხის სერ ვი სის გა წე ვაც კი შე უძ ლია ბე ნე ფი ცი ა-
რე ბი სათ ვის. მა გა ლი თად  ტრე ნინ გე ბის ორ გა ნი ზე ბა (მათ შო რის, სატ რე ნინ გო მო დუ ლე ბის 
შექ მნა) და კონ სულ ტა ცი ე ბის გა წე ვა, ან ვებ-გვერ დე ბის შექ მნა, ინ ტერ ნეტ-კონ ფე რენ ცი ის 
ორ გა ნი ზე ბა და ა.შ. ორ გა ნი ზა ცი ე ბის მი ერ გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი პრო ექ ტე ბი ნა წი ლობ რივ 
სერ ვის-მომ სა ხუ რე ბა ზეა ორიენტირებული. ორ გა ნი ზა ცი ებს აქვთ რო გორც უფა სო (74,2%), 
ისე ფა სი ა ნი (9,7%) სერ ვის-მომ სა ხუ რე ბა, ხო ლო 16,1% ეწე ვა რო გორც ფა სი ან, ისე უფა-
სო სერ ვის მომ სა ხუ რე ბას. უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ ამ ორ გა ნი ზა ცი ე ბი დან ინ სტი ტუ ცი უ რად 
ჯერ-ჯე რო ბით ძა ლი ან მცი რეა იმ ორ გა ნი ზა ცი ე ბის რიც ხვი, რომ ლე ბიც შე საძ ლოა სა ხელ-
მწი ფო სათ ვის სერ ვი სის მიმ წო დე ბელ ორ გა ნი ზა ცი ე ბად გან ვი ხი ლოთ. საზო გა დო ებ რი ვი 
სექ ტო რის გან ვი თა რე ბას მკვეთ რად შე უწ ყობ და ხელს სა ხელ მწი ფო სექ ტო რთან ამ კუთ ხით 
თა ნამ შორ მლო ბა, თუ კი ისი ნი უფ რო მეტ პრო ექტს გა ნა ხორ ცი ე ლებ დნენ ერთობლივად, ან 
მი ი ღებ დნენ სა ზო გა დო ებ რი ვი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის მი ერ შე თა ვა ზე ბულ სერ ვის-მომ სა ხუ რე ბას, 
ვი ნა ი დან ნათ ლად გა მოჩ ნდა, რომ სა ზო გა დო ებ რივ ორ გა ნი ზა ცი ებს ამ დრო ის მან ძილ ზე 
და უგ როვ და საკ მაო გა მოც დი ლე ბა და რე სურ სი. ამ პრო ცეს ში მნიშ ვნე ლო ვა ნი წვლილის 
შეტანა შე უძ ლია სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ებს, რა თა მათ ხე ლი შე უწ ყონ სა ხელ მწი ფო 
სტრუქ ტუ რებ სა და ად გი ლობ რივ სა ზო გა დო ებ რივ ორ გა ნი ზა ცი ებს შო რის თა ნამ შრომ ლო-
ბას, შეასრულონ ერ თგვა რი მე დი ა ტო რის რო ლი და უფ რო მე ტად დაეხმარონ ქვე ყა ნა ში 
სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის გაძ ლი ე რე ბას, რაც თა ვის თა ვად მნიშ ვნე ლო ვა ნად გაზრდის 
ქვეყ ანაში მიმდინარე დე მოკ რა ტი უ ლი პრო ცე სე ბის ხარისხს.
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samedicino konsultacia

iuridiuli konsultacia

fsiqologiuri konsultacia

konsultacia organizaciul ganviTarebaze

treningebi

kompiuteris Semswavleli kursi

ucxo enaTa Semswavleli kursi

konsultacia biznesis ganviTarebaze

literaturis gavrceleba

pirveladi saWiroebis nivTebiT daxmareba

internet-konferenciis organizeba

sainformacio konsultaciebi

sagamomcemlo momsaxureba

veb-gverdebis Seqmna

13 

18 

22 

15 

34 

15 

16 

9 

23 

6 

2 

1 

1 

1 

oorganizaciebis mier gaweuli servis momsaxurebis saxeebi   

raodenobrivi maCvenebeli
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3 

23 

5 
9,7% 

74,2% 

16,1% 

ooragnizaciebis mier socialuri 

mmewarmeobis maCvenebeli   

rraodenobrivi maCvenebeli pprocentuli maCvenebeli
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გა მო კით ხუ ლი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის 63,6% ეწე ვა კვლე ვით საქ მი ა ნო ბას, რომ ლის მო პო ვე ბა 
შე საძ ლე ბე ლია ელექ ტრო ნუ ლი და ბეჭ დუ რი სა ხით მათ ორ გა ნი ზა ცი ებ ში, სა ჯა რო ბიბ ლი-
ო თე კა სა და მა თი საქ მი ა ნო ბის ამ სახ ველ ვებ-გვერ დებ ზე. გა მო კით ხუ ლი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის 
მი ერ და სა ხე ლე ბულ დო ნორ თა შო რის არის ად გი ლობ რი ვი სა ერ თა შო რი სო და უც ხო უ რი 
ფონ დე ბი, რომ ლე ბიც აფი ნან სე ბენ აღ ნიშ ნულ კვლე ვებს. ჩა ტა რე ბუ ლია რამ დე ნი მე მე დი ა-
მო ნი ტო რინ გიც. სამ ხრეთ კავ კა სი ის გენ დე რულ სა ინ ფორ მა ციო პორ ტალ ზე (GINSC.NET)1, 
რო მე ლიც სა მე ნო ვა ნია. გან თავ სე ბუ ლია სა ერ თა შო რი სო თუ ად გი ლობ რი ვი ორ გა ნი ზა ცი ის 
მი ერ ჩა ტა რე ბუ ლი კვლე ვე ბი ისეთ სა კით ხებ ზე, რო გო რი ცაა: ქალ თა უფ ლე ბე ბი და გენ დე-
რუ ლი თა ნას წო რო ბა, ეკო ნო მი კუ რი საქ მი ა ნო ბა, რეპ რო დუქ ცი უ ლი ჯან მრთე ლო ბა, და საქ-
მე ბა, ადამიანით ვაჭრობა (ტრე ფი კინ გი), ოჯახ ში ძა ლა დო ბა, არ ჩევ ნე ბი, ქალ თა პო ლი ტი-
კუ რი მო ნა წი ლე ო ბა, ასე ვე, რე გი ონ ში ქალ თა სა ჭი რო ე ბე ბის გა მოვ ლე ნა და ა.შ. 

1 იხ: სამხრეთ კავკასიის გენდერული საინფორმაციო ქსელი: www.ginsc.net 
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2.5 ორგანიზაციების საჭიროებები

დიაგრამა 14.

kompiuteri

pprinteri

qseroqsi

vvideokamera

proeqtori

ffotoaparati

ekrani

ttelevizori

avtomanqana

ssagamomcemlo teqnika

samedicino aparatura

kkondicioneri

centalizebuli gaTboba

mmagida

karada

sskamebi

faqsi

ddiqtofoni

skaneri

pportatuli kompiuteri

sabeWdi teqnika

21 
7 

9 
6 

12 
9 

4 
2 

3 
2 

4 
0 
0 

1 
1 
1 

2 
2 
2 
2 
2 

aaRWurviloba, romelic ar hyofnis 

organizacias   

raodenobrivi maCvenebeli

მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ ორ გა ნი ზა ცი ე ბის წარმომადგენელთა  თით ქმის 95%-მა 
დაადასტურა, რომ ოფისში აქვთ კომ პი უ ტე რი, პრინ ტე რი და ელე მენ ტა რუ ლი სა ო ფი სე 
აღ ჭურ ვი ლო ბა, კით ხვა რის სა ფუძ ველ ზე გა მოვ ლინ და, რომ ტექ ნი კუ რი აღ ჭურ ვი ლო ბა 
არასაკმარისია, გან სა კუთ რე ბით სა ჭი რო ე ბენ ისი ნი კომ პი უ ტე რებს, ხო ლო ისე თი სა კით ხი, 
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რო გო რი ცაა ოფი სის ცენ ტრა ლუ რი გათ ბო ბის სის ტე მა და კონ დი ცი ო ნე რი, აღ მოჩ ნდა, რომ 
ერ თგვარ მი უღ წე ველ კომ ფორტს წარ მო ად გენს, იმ დე ნად, რომ მათ სა ერ თოდ არ და ა სა-
ხე ლეს ორ გა ნი ზა ცი ის სა ჭი რო ე ბე ბის ნუს ხა ში.

2.6. ადვოკატირება და ლობირება
გა მო კით ხუ ლი ორ გა ნი ზა ცი ე ბი დან 28 ორ გა ნი ზა ცი ამ აღ ნიშ ნა, რომ ისი ნი მო ნა წი ლე ო ბენ 
გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის პო ლი ტი კის ფორ მი რე ბი სა და რე ა ლი ზა ცი ის პრო ცე სებ-
ში, გენ დე რუ ლი კონ ცეფ ცი ის გან ხილ ვა ში, ეს წრე ბი ან პარ ლა მენ ტის გენ დე რუ ლი თა ნას წო-
რო ბის საბ ჭოს ინი ცი რე ბით ორ გა ნი ზე ბულ შეხ ვედ რებს, სხვა დას ხვა ფო რუ მებ სა და კონ ფე-
რენ ცი ებს, რო მე ლიც ეძ ღვნე ბა ქალ თა უფ ლე ბებ სა და გენ დე რულ თა ნას წო რო ბას.

იმი სათ ვის, რომ გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის რე ა ლი ზე ბას შე უწ ყონ ხე ლი ორ გა ნი ზა ცი ე ბი 
ატა რე ბენ ტრე ნინ გებს, სე მი ნა რებს, ავ რცე ლე ბენ ბუკ ლე ტებს, აქ ვეყ ნე ბენ სა გა ზე თო პუბ ლი-
კა ცი ებს. სა ტე ლე ვი ზიო გა და ცე მე ბი სა და ინ ტე რაქ ტი უ რი გა მო კით ხვე ბის მეშ ვე ო ბით ხელს 
უწ ყო ბენ მო სახ ლე ო ბის ჩარ თვას გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის სა კით ხე ბის გან ხილ ვა ში.

ზო გი ერ თი ორ გა ნი ზა ცი ის ბა ზა ზე ფუნ ქცი ო ნი რებს ქალ თა კლუ ბი, სა დაც ხდე ბა ქალ თა 
ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბის დო ნის ამაღ ლე ბა ქვეყანაში გენ დე რული პო ლი ტი კის შე სა ხებ და 
იმარ თე ბა დის კუ სი ე ბი, ტრე ნინ გე ბი, მრგვა ლი მა გი და, ფო რუ მე ბი სხვა დას ხვა თე მა ტი კა-
ზე, რომელშიც მო ნა წი ლე ო ბენ ქა ლე ბი რეგიონებიდან. კვლევის რესპოდენტებმა აღ ნიშ-
ნეს, რომ ისი ნი ჩარ თულ ნი არი ან ეროვ ნუ ლი სა მოქ მე დო გეგ მე ბის შე მუ შა ვე ბის პრო ცეს-
ში, რო მე ლიც ე ხე ბა გენ დე რულ თა ნას წო რო ბას, გა ე როს უშიშ რო ე ბის საბ ჭოს რე ზო ლუ ცია 
1325-ს, ქალ თა უფ ლე ბებ თან და კავ ში რე ბით ალ ტერ ნა ტი უ ლი ან გა რი შე ბის მომ ზა დე ბას და 
სხვა. ორ გა ნი ზა ცი ე ბი, რომ ლე ბიც ქალ თა პო ლი ტი კუ რი და წი ნა უ რე ბი სა და გაძ ლი ე რე ბის 
კუთ ხით მუ შა ო ბენ, ატა რე ბენ წი ნა სა არ ჩევ ნო პე რი ოდ ში კან დი და ტი ქა ლე ბის ხელ შემ წყობ 
აქ ცი ებ სა და ღო ნის ძე ბებს. გა მო დი ან სა კა ნონ მდებ ლო ინი ცი ა ტი ვე ბით და ცდი ლო ბენ ამ 
ინი ცი ა ტი ვე ბის დაც ვას. 

გა მო კით ხუ ლი ორ გა ნი ზა ცი ე ბი დან 27 ორ გა ნი ზა ცია (61%) მო ნა წი ლე ობს ქალ თა უფ ლე ბე-
ბის დაც ვის სა კით ხებ თან და კავ ში რე ბულ ად ვო კა ტი რე ბი სა და ლო ბი რე ბის პრო ცე სებ ში. 
ორ გა ნი ზა ცი ე ბი არ ჩევ ნე ბის დროს მარ თა ვენ სხვა დას ხვა ტი პის შეხ ვედ რა ად გი ლობ რი ვი 
თვით მმარ თვე ლო ბის წარ მო მად გენ ლებ თან, პარ ტი ის წევ რებ თან, აწარ მო ე ბენ პა რა ლე-
ლურ და ქა ლი კან დი და ტე ბის მხარ დამ ჭერ კამ პა ნი ას, ლო ბი რე ბენ ქა ლებს, რა თა პარ ტი-
ებ მა ისი ნი შეიყვანონ კან დი დატ თა სი ებ ში; მარ თა ვენ დის კუ სი ებს ად გი ლობ რი ვი ხე ლი-
სუფ ლე ბი სა და ქალ თა ჯგუ ფე ბის მო ნა წი ლე ო ბით.
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ორ გა ნი ზა ცი ე ბი ცალ კე უ ლი შემ თხვე ვე ბის დრო საც უწე ვენ მო ქა ლა ქე ებს ად ვო კა ტი რე ბა სა 
და ლო ბი რე ბას. მა გა ლი თად, ბი ნის მი ღე ბი სა თუ პენ სი ის და ნიშ ვნის, ბე ნე ფი ცი ა რე ბის ქო-
ნე ბივ სა კით ხებ თან და კავ ში რე ბუ ლი და ვე ბის დაც ვის დროს. სა სა მარ თლო ში  გაყ რას თან, 
ალი მენ ტთან, ქო ნებ რივ უფ ლე ბებ თან და, ასე ვე, ბავ შვთა მე ურ ვე ო ბა ზე საქ მის წარ მო ე-
ბი სას.ხელს უწ ყო ბენ იძუ ლე ბით გა და ად გი ლე ბულ პირ თა სა ხელ მწი ფო სტრა ტე გი ის შეს-
რუ ლე ბას, ძა ლა დო ბის მსხვერ პლი, შეზ რუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბე ბი სა და სხვა კა ტე გო რი-
ის ქა ლე ბის პრობ ლე მე ბის მოგ ვა რე ბას, ასე ვე, ქა ლებს, რო მელ თაც სურთ მცი რე ბიზ ნე სის 
წარ მო ე ბა და სხვა მრა ვა ლი. 

ქალ თა სა ინ ფორ მა ციო ცენ ტრი დევ ნილ თა და კონ ფლიქ ტის შე დე გად და ზა რა ლე ბულ პირ-
თა პრობ ლე მე ბის ად ვო კა ტი რე ბი სა და ლო ბი რე ბი სათ ვის იყე ნებს „ერ თი ფან ჯრის“1 პრინ-
ცი პის სა კონ სულ ტა ციო შეხ ვედ რე ბის მე თო დო ლო გი ას.

სა ზო გა დო ებ რი ვი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის წარმომადგენლები მიუხედავად იმისა, რომ 
წარმატებულად ახორციელებენ მოწ ყვლა დი ჯგუ ფე ბის პრობლემების ად ვო კა ტი რე ბას, 
ქალთა კუთხით არსებულ პრობ ლე მათა შორის ყველაზე მწვავე პრობლემად ოჯახ ში ძა-
ლა დო ბას ასახელებენ.

1 „ერ თი ფან ჯრის“ პრინ ცი პი გუ ლის ხმობს მო ქა ლა ქე ე ბი სათ ვის მი წო დე ბუ ლი მომ სა ხუ რე ბის მო დელს, 
რომ ლის დრო საც ერ თი მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის სხვა დას ხვა უწ ყე ბის ხელ მძღვა ნე ლი პი რი ერთ დღეს, 
ერ თად იყ რის თავს და უს მენს თა ვად დევ ნი ლებ სა და კონ ფლიქ ტით და ზა რა ლე ბულ მო ქა ლა ქე ებს, 
რომ ლე ბიც თა ვი ანთ პრობ ლე მებს წა რუდ გე ნენ ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის წარ მო მად გენ-
ლებს. ამ შეხ ვედ რე ბის მი ზა ნია სხვა დას ხვა სტრუქ ტუ რა ში მო ქა ლა ქე თა მი მარ თვის აუ ცი ლებ ლო ბის 
შემ ცი რე ბა და ნე ბის მი ე რი მომ სა ხუ რე ბის ერთ ად გი ლას კონ ცენ ტრი რე ბა, გან ცხა დე ბის მი ღე ბი დან 
დაწ ყე ბუ ლი, გა დაწ ყვე ტი ლე ბის მი ღე ბით დამ თავ რე ბუ ლი. აღ ნიშ ნუ ლი მე თო დი ემ ყა რე ბა პრო ექ ტის 
„ქა ლე ბი თა ნას წო რო ბის, მშვი დო ბი სა და გან ვი თა რე ბი სათ ვის“ ფარ გლებ ში გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი 
საქ მი ა ნო ბის შე დე გად მი ღე ბულ გა მოც დი ლე ბას. პრო ექ ტი ხორ ცი ელ დე ბა გა ე როს ქალ თა ორ გა-
ნი ზა ცი ის (UN Wo men) მი ერ ქალ თა სა ინ ფორ მა ციო ცენ ტრთან (WIC) და ფონ დთან „ტა სო“ თა ნამ-
შრომ ლო ბით, ნორ ვე გი ის მთავ რო ბის მხარ და ჭე რით.
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დიაგრამა 15.

ojaxSi Zaladoba

qqalTa dabali monawileoba

jandacva

ddasaqmeba

ganaTleba

ssiRaribe

qalTaAuflebebis darRveva

19 

11 

9 

7 

6 

5 

5 

qqalTa uflebebisa da genderuli 

Tanasworobis sakiTxebTan dakavSirebuli 

yyvelaze aqtualuri  problemebi  

raodenobrivi maCvenebeli

გარ და დი აგ რა მა ში ნაჩ ვე ნე ბი პრობ ლე მე ბი სა გა მო კით ხუ ლი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის წარ მო მად-
გენ ლებ მა და ა სა ხე ლეს სხვა პრობ ლე მე ბიც, რო გო რი ცაა: 

გან ქორ წი ნე ბა და ნა ად რე ვი ქორ წი ნე ბა  ▒

ქალ თა მიგ რა ცია ▒

გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის გა აზ რე ბის პრობ ლე მა ▒

ტრე ნინ გე ბის უშე დე გო ბა ▒

რე გი ონ ში ეკო ლო გი ის პრობ ლე მა ▒

მწი რი და ფი ნან სე ბა ▒

კვალიფიციური კადრების სიმცირე ▒

სექსუალური გზით გადამდები დაავადებები ▒
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ქალთა განათლებისა და ინფორმაციის საერთაშორისო ცენტრისა და ქალთა საინფორმაციო 
ცენტრის მიერ 2011 წელს ჩატარებული კვლევის შედეგად1, რომ ლის ფარ გლებ შიც გა მო ი-
კით ხა სა ქარ თვე ლოს 1000 მო ქა ლა ქე სპე ცი ა ლუ რად შედ გე ნი ლი კით ხვა რის სა ფუძ ველ ზე 
თბი ლის სა და სა ქარ თვე ლოს 8 რე გი ონ ში, აღ მოჩ ნდა, რომ რეს პო დენ ტებ მა სა ქარ თვე ლო-
ში მცხოვრებ ქა ლების ძი რი თად პრობ ლე მა დ და ა სა ხე ლეს უმუ შევ რო ბა (50,1%), სო ცი ა-
ლურ-ეკო ნო მი კუ რი პრობ ლე მე ბი (18,4%) და ჯან დაც ვა (6,2%). შემ დეგ მო დის ოჯახ ში ძა-
ლა დო ბა (5,8%) გა ნათ ლე ბა (5,2%) და გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბა (5,1%) ეს მო ნა ცე მე ბი 
არ ემ თხვე ვა საზოგადოებრივი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის მი ერ და სა ხე ლე ბულ პრობ ლე მე ბის პრი ო-
რი ტე ტულ ნუს ხას, თუმ ცა, უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ დი აგ რა მა ში ნაჩ ვე ნე ბი შვი დი პრობ ლე მა 
სხვა დას ხვა თან მიმ დევ რო ბით, მაგ რამ მა ინც იმ ძი რი თად პრობ ლე მა თა შო რი საა, რო მელ-
საც ასა ხე ლე ბენ რო გორც არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბი, ისე, შემ თხვე ვი თი შერ ჩე ვის 
გზით გა მო კით ხუ ლი პი რე ბი.

დიაგრამა 16 2.

umuSevroba

ssaocialur-ekonomikuri problemebi

jandacva

oojaxSi Zaladoba

ganaTleba

ggenderuli Tanasworoba

sakuTari uflebebis dacva

50,10% 

18,40% 

6,20% 

5,80% 

5,20% 

5,10% 

4,80% 

rrespodentebis mier yvelaze xSirad dasaxelebuli 

problemebi   
 

raodenobrivi maCvenebeli

1 კვლევის მიზანი იყო ქალთა მიმართ დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის კონვენციის 
(CEDAW) აღსრულების ხელშეწყობა, მონაცემების შეკრება და გამოყენება. გენდერული 
უფლებებისა და საკითხების შესახებ საზოგადოების ინფორმირებულობა და განათლება. „კონვენცია 
ქალის დისკრიმინაციის ყველა ფორმის ლიკვიდაციის შესახებ CEDAW-ის აღსრულების კვლევა 
საქართველოში“ იხილეთ ვებ-გვერდზე: www.ginsc.net ; რუბრიკა: ბიბლიოთეკა.

2 მო ნა ცე მე ბი ამო ღე ბუ ლია:  „კონ ვენ ცია ქა ლის დის კრი მი ნა ცი ის ყვე ლა ფორ მის ლიკ ვი და ცი ის შე სა-
ხებ CEDAW-ის აღ სრუ ლე ბის კვლე ვა სა ქარ თვე ლო ში“.
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მი უ ხე და ვად იმისა, რომ საზოგადოებრივი ორგანიზაციების წარმომადგენლები ასახელებენ 
ადვოკატირებისა და ლობირების არაერთ შემთხვევას, კვლევემ აჩვენა, რომ ზოგიერთ 
შემთხვევაში მათ უჭირთ ამ ტერმინების სწორად განსაზღვრა და მაგალითებად მოჰყავთ 
ისეთი შემთხვევები, რომელიც ნაკლებად შეესაბამაბა ადვოკატირებისა და ლობირების 
პროცესს.

2.7. პარტნიორები
ქალ თა უფ ლე ბე ბი სა და გენ დე რულ სა კით ხებ ზე მო მუ შა ვე ორ გა ნი ზა ცი ე ბი ახორ ცი ე ლე ბენ 
კო ა ლი ცი ურ პრო ექ ტებს. გა მო კით ხუ ლი 44 ორ გა ნი ზა ცი ი დან 39-მა ორ გა ნი ზა ცი ამ აღ ნიშ ნა, 
რომ ისი ნი ახორ ცი ე ლე ბენ პარ ტნი ო რულ პრო ექ ტებს რე გი ო ნუ ლ საზოგადოებრივ ორ გა ნი-
ზა ცი ე ბთან, ქალ თა არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ა თა კო ა ლი ცი ა ში შე მა ვა ლ ორ გა ნი ზა ცი ე-
ბთან, ასე ვე, ად გი ლობ რი ვ და უც ხო უ რ სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ე ბთან და ფონ დე ბთან 
ერთად.

გა მო კით ხუ ლი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის 36,4%-ს მი აჩ ნია, რომ მა თი ორ გა ნი ზა ცი ის ცნო ბა დო ბა სა-
ზო გა დო ე ბა ში მა ღა ლია. 55,4%-ს მი აჩ ნია, რომ არის სა შუ ა ლო, ხო ლო 9,1%-მა - არ იცის. 

გა მო კით ხუ ლი ორ გა ნი ზა ცი ე ბი დან 24 ორ გა ნი ზა ცი ას მი აჩ ნია, რომ მა თი გან ვი თა რე ბის 
პერ სპექ ტი ვა არის მა ღა ლი, 19-ს მი აჩ ნია, რომ არის სა შუ ა ლო, ხო ლო ერ თი თვლის, რომ 
ორ გა ნი ზა ცი ას პერ სპექ ტი ვა არ აქვს.

ორ გა ნი ზა ცი ე ბი თა ნამ შრომ ლო ბენ სხვა დას ხვა სა ხელ მწი ფო სტუქ ტუ რასთან, რომელთა 
შო რის ყვე ლა ზე ხში რად და ა სა ხე ლეს სა მი ნის ტრო ე ბი და ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე-
ლო ბის ორ გა ნო ე ბი. ორ გა ნი ზა ცი ე ბი თა ნამ შრომ ლო ბენ გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის სა-
პარ ლა მენ ტო საბ ჭო სა და სა ხალ ხო დამ ცველ თან არ სე ბუ ლი ეროვ ნულ უმ ცი რე სო ბა თა 
საბ ჭოს თან, რე გი ო ნა ლურ სამ მარ თვე ლო ებ თან და სამ ხა რეო ად მი ნის ტრა ცი ას თან. ასე ვე, 
სა ხელ მწი ფო სა გან მა ნათ ლებ ლო და წე სე ბუ ლე ბებ თან და ცენ ტრებ თან.
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ceesko

daavadebaTa kontrolis erovnuli…

trefikingis msxverplTa saxelmwifo…

sajaro skola

ganaTlebis resurs centri

genderuli Tanasworobis saparlamento…

saqarTvelos parlamenti

regionaluri sammarTveloebi

samxareo administracia

adgilobrivi TviTmmarTveloba

municipaliteti

saministro

1 
1 

2 
2 
2 

8 
2 

5 
2 

13 
8 

25 

ppartniori saxelmwifo struqturebi   

raodenobrivi maCvenebeli

დიაგრამა 17.

სა ზო გა დო ებ რივ ორ გა ნი ზა ცი ე ბის წარ მო მად გენ ლე ბი ძი რი თად პარ ტნი ორ თა შო რის ასა-
ხე ლე ბენ შვე დურ ფონდს „Kvin na till Kvin na“, ქალ თა გლო ბა ლურ ფონდს და გა ე როს სა-
ა გენ ტო ებს, ასე ვე, სხვა დას ხვა სა ელ ჩო სა და ძი რი თა დად უც ხო ურ ფონ დებს. 
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დიაგრამა 18.

Tsu

ssxva universitetebi

ilias saxelmwifo universiteti

ssamecniero institutebi

9 

7 

7 

5 

aakademiuri wreebi, romlebTanac 

TanamSromloben sazogadoebrivi 

oorganizaciebi  

raodenobrivi maCvenebeli

გა მო კით ხუ ლი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის 72 % ად გი ლობ რი ვი ან სა ერ თა შო რი სო ქსე ლის წევ რია.

კით ხვა რის სა ფუძ ველ ზე გა მოჩ ნდა, რომ გა მო კით ხუ ლი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის 53,5% (23 ორ გა-
ნი ზა ცია) კმა ყო ფი ლია დო ნო რი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის სტრა ტე გი ით ქალ თა პრობ ლე მა ტი კას თან 
მი მარ თე ბა ში. ვინაიდან  დო ნო რი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის სტრა ტე გია სა შუ ა ლე ბას აძ ლევს მათ 
თა ვად გან საზ ღვრონ პრობ ლე მე ბი და სა ჭი რო ე ბე ბი და გა ნა ხორ ცი ე ლონ ქალ თა პრობ ლე-
მებ სა და სა ჭი რო ე ბებ ზე მორ გე ბუ ლი პრო ექ ტე ბი. აქე დან გა მომ დი ნა რე, ეს პრობ ლე მე ბი 
საკ მა ოდ ფარ თო სპექტრს მო ი ცავს. გარ და ამი სა, დო ნორ  ორ გა ნი ზა ცი ებს დი დი წვლი ლი 
მი უძ ღვით ქა ლე ბის მი ერ სა კუ თა რი პრობ ლე მე ბის მოგ ვა რე ბის გზე ბის აქ ტი უ რი ძი ე ბი სა და 
სა კუ თა რი უფ ლე ბე ბის დაც ვის საქ მე ში.

ამას თა ნა ვე, დო ნო რი ორ გა ნი ზა ცი ე ბი სა შუ ა ლე ბას აძ ლე ვენ საზოგადოებრივ ორ გა ნი ზა ცი-
ებს გან ვი თარ დნენ და გა ნა ხორ ცი ე ლონ პრო ექ ტე ბი. ლო ბი რე ბას უწე ვენ ქალ თა უფ ლე ბე-
ბის დაც ვას და გე დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის დამ კვიდ რე ბას, თუმ ცა, ორ გა ნი ზა ცი ებს, ასე ვე 
მი აჩ ნი ათ, რომ ეს არასაკმარისია და ამ მი მარ თუ ლე ბით კი დევ უფ რო მე ტი დო ნო რი ორ-
გა ნი ზა ცია უნ და და ინ ტე რე სდეს. 

გა მო კით ხუ ლი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის 46,5% (20 ორ გა ნი ზა ცია) უკ მა ყო ფი ლოა დო ნო რი ორ გა-
ნი ზა ცი ე ბის სტრა ტე გი ით და მი აჩ ნი ათ, რომ ისინი მუ შა ო ბენ თა ვი ან თი სტრა ტე გი ით, რო მე-
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ლიც არ შე ე სა ბა მე ბა ქვე ყა ნა ში მიმ დი ნა რე პრო ცე სებს, ქალ თა  ორ გა ნი ზა ცი ე ბი არ  არი ან 
და გეგ მა რე ბის პრო ცეს ში ჩარ თულ ნი. დო ნო რი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის სტრა ტე გი ებ ში უფ რო მე ტი 
ად გი ლი უნ და ჰქონ დეს დათ მო ბი ლი ქალ თა პრობ ლე მე ბის წარ მო ჩე ნას და მოგ ვა რე ბის 
გზებს. ისი ნი სა ქარ თვე ლო ში სიღ რმი სე უ ლად არ სწავ ლო ბენ ქალ თა პრობ ლე მებს და ხში-
რად მწი რი და ზო გა დი რე კო მენ და ცი ე ბით შე მო ი ფარ გლე ბი ან.  

სა ზო გა დო ებ რი ვი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის წარ მო მად გენ ლებს მი აჩ ნი ათ, რომ ბო ლო დროს ძა ლი-
ან გარ თულ და დო ნო რებ თან ურ თი ერ თო ბა. ზოგ მა პრი ო რი ტე ტი შე იც ვა ლა, ზო გი მხო ლოდ 
სა ხელ მწი ფოს თან თა ნამ შრომ ლობს და ზოგ თან, უბ რა ლოდ, შე უძ ლე ბე ლია და კავ ში რე ბა. 
რამდენიმე ორგანიზაციამ დონორების სტრატეგიის უკმაყოფილების მიზეზად დაასახელა 
მათი პოლიტიზირებაც. 

დო ნო რე ბის სტრა ტე გი ას თან მი მარ თე ბა ში რე გი ო ნულ და დე და ქა ლა ქის ორ გა ნი ზა ცი ე ბს 
რამ დე ნად მე განსხვავებული მოსაზრება აქვთ. რე გი ო ნულ ორ გა ნი ზა ცი ებს მი აჩ ნი ათ, რომ 
მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ ქალ თა პრობ ლე მებ ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი დო ნო რი ორგანიზაციები 
ხში რად თა ნახ მა ნი არი ან რე გი ო ნე ბი ჩარ თონ პრო ექ ტებ ში, რო გორც წე სი, პრო ექ ტე ბი 
ხორ ცი ელ დე ბა დე და ქა ლაქ ში, ერ თხელ არ ჩე ულ  პარ ტნი ო რებ თან. გარ და ამი სა, მა თი 
კო მუ ნი კა ცია რე გი ო ნულ, დამ წყებ ორ გა ნი ზა ცი ებ თან და ბა ლია და და ფი ნან სე ბა ზე უა რის 
შემ თხვე ვა ში არ ხდე ბა მი ზე ზე ბის გან მარ ტე ბა, რაც სა შუ ა ლე ბას მის ცემ და დამ წყებ ორ გა-
ნი ზა ცი ებს მო მა ვალ ში გა ეთ ვა ლის წი ნე ბი ნათ მი ღე ბუ ლი გა მოც დი ლე ბა. 

ხო ლო დედაქალაქში არ სე ბუ ლ ორ გა ნი ზა ცი ე ბის წარ მო მად გენ ლებს მი აჩ ნი ათ, რომ დო-
ნო რე ბი პი რი ქით, პრი ო რი ტეტს ანი ჭე ბენ დამ წყებ რე გი ო ნულ ორ გა ნი ზა ცი ებს და ყუ რად-
ღე ბას არ აქ ცე ვენ შე და რე ბით გან ვი თა რე ბულ ორ გა ნი ზა ცი ებს, რო მელ თაც აქვთ სა შუ ა ლო 
გან ვი თა რე ბის დო ნე და შე უძ ლი ათ დი დი რო ლი შე ას რუ ლონ რე გი ო ნუ ლი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის 
გან ვი თა რე ბის სა კით ხში, ვი ნა ი დან ისი ნი დამ წყებ ორ გა ნი ზა ცი ებ ზე უკეთ იც ნო ბენ ქალ თა 
უფ ლე ბებ თან და გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის სა კით ხებ თან და კავ ში რე ბულ პრობ ლე მებს. 
ისი ნი მეტ აქ ცენტს აკე თე ბენ ახა ლი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის ინ სტი ტუ ტი ზა ცი ურ გან ვი თა რე ბა ზე და 
პრი ო რი ტე ტუ ლად არ მი აჩ ნი ათ მა თი აქ ტი უ რო ბა.

სა გუ ლის ხმოა, რომ სა ზო გა დო ებ რი ვი ორ გა ნი ზა ცი ე ბი უკ მა ყო ფი ლო ნი არი ან იმის გა მოც, 
რომ დონორი ორგანიზაციები სა ზო გა დო ებ რივ ორ გა ნი ზა ცი ებს არ აძ ლე ვენ გრძელ ვა დი ა-
ნი პრო ექ ტე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბის სა შუ ა ლე ბას და, ხში რად, მგრძნო ბი ა რე ნი არ არი ან მა-
თი ფი ნან სუ რი პრობ ლე მე ბის მი მართ, რად გან არ იცი ან სა ქარ თვე ლო ში სა ზო გა დო ებ რი ვი 
ორ გა ნი ზა ცი ე ბის ფი ნან სუ რი და ფის კა ლუ რი რე გუ ლა ცი ე ბი. ძა ლი ან მცი რე თან ხე ბი ხმარ-
დე ბა ქალ თა ორ გა ნი ზა ცი ე ბის გან ვი თა რე ბას, ისი ნი ითავ სე ბენ სა ზო გა დო ებ რი ვი ორ გა ნი-
ზა ცი ე ბის როლ სა და ფუნ ქცი ებს, მო ნა წი ლე ო ბენ საგ რან ტო კონ კურ სებ ში. ფაქ ტობ რი ვად, 
ისი ნი კონ კუ რენ ცი ას უწე ვენ ად გი ლობ რივ სა ზო გა დო ებ რი ვი ორ გა ნი ზა ცი ებს, რო მელ თაც 
მათ თან შე და რე ბით მდგრა დო ბის და ბა ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი და მცი რე ორ გა ნი ზა ცი უ ლი რე-
სურ სი გა აჩ ნი ათ.
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დასკვნა

ქალთა საინფორმაციო ცენტრის მონაცემთა ბაზაში ქალთა უფლებებისა და გენდერული 
თანასწორობის საკითხებზე მომუშავე 237 ორგანიზაციაა. კვლე ვამ აჩ ვე ნა, რომ მი უ ხე და-
ვად ორ გა ნი ზა ცი ების სიმ რავ ლი სა, მხო ლოდ  მათი ნა წი ლია აქ ტი უ რი. გა მო კით ხვის1 შე-
დე გად  გა ირ კვა, რომ ორ გა ნი ზა ცი ე ბი თა ნაბ რად არი ან წარ მოდ გე ნილ ნი, რო გორც დე და-
ქა ლაქ ში, ისე რე გი ო ნებ ში, თუმ ცა, მათ მი ერ გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი პრო ექ ტე ბი ვერ ფა რავს 
სა ქარ თვე ლოს ყვე ლა რა ი ო ნულ ცენტრს.2 

გა მო კით ხუ ლი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის მო ნა ცე მე ბის შე ჯე რე ბის შე დე გად გა ირ კვა, რომ ქალ თა 
უფ ლე ბე ბი სა და გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის კუთ ხით მო მუ შა ვე ორ გა ნი ზა ცი ე ბის საქ მი ა-
ნო ბის მი მარ თუ ლე ბებს შო რის ყვე ლა ზე ნაკ ლე ბი ყუ რად ღე ბა ექ ცე ვა ქალ თა უფ ლე ბე ბის 
სა მარ თლებ რივ დაც ვას, სი ღა რი ბე სა და ტრე ფი კინგს. 
გა მო კით ხულ ორ გა ნი ზა ცი ებს შო რის ძალ ზე ცო ტა ფლობს გა მარ თულ, რე გუ ლა რუ ლად 
გა ნახ ლე ბად სა ინ ფორ მა ციო რე სურსს, რო გო რი ცაა ორ გა ნი ზა ცი უ ლი საქ მი ა ნო ბის ამ სახ-
ვე ლი ვებ-გვერ დე ბი, სო ცი ა ლურ ქსე ლებ ზე რე გის ტრი რე ბუ ლი ორ გა ნი ზა ცი ის გვერ დე ბი, 
ელექ ტრო ნუ ლი ფოს ტა, და ა.შ.

მე დია სივ რცე ში, პრე სა სა და, გან სა კუთ რე ბით, ტე ლე-გა და ცე მებ ში3, ხში რად ხდე ბა პირ-
და პი რი დის კრე დი ტა ცია ქა ლი სა და ქალ თა მოძ რა ო ბის. ტე ლე წამ ყვა ნე ბი სხვა დას ხვა 
სა ტე ლე ვი ზიო შო უ ში უპი რა ტე სო ბას ანი ჭე ბენ ქა ლის სექ სუ ა ლუ რი კუთ ხით წარ მო ჩე ნას და 
არა მა თი წარ მა ტე ბე ბი სა და პროგ რე სუ ლო ბის პო პუ ლა რი ზე ბას.

ამ თვალ საზ რისს ადას ტუ რებს სა ზო გა დო ებ რი ვი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის მი ერ ჩა ტა რე ბუ ლი სხვა-
დას ხვა მე დი ა მო ნი ტო რინ გი, სა დაც მკვლე ვა რე ბი ეროვ ნუ ლი პრე სი სა და სა ტე ლე ვი ზიო 
გა და ცე მე ბის შე ფა სე ბი სას გან სა კუთ რე ბულ ყუ რად ღე ბას ამახ ვი ლე ბენ სექ სიზ მზე. სამ წუ-
ხა როდ, ამ ეტაპ ზე, ქალ თა სა ზო გა დო ებ რივ ორ გა ნი ზა ცი ებს არ შეს წევთ ძა ლა რე ა გი რე ბა 
მო ახ დი ნონ ამ ფაქ ტებ ზე და შე ი მუ შა ვონ ად ვო კა ტი რე ბის ეფექ ტუ რი მე თო დე ბი. 

კვლე ვამ აჩ ვე ნა, რომ გა ნათ ლე ბის მი მარ თუ ლე ბით მო მუ შა ვე ორ გა ნი ზა ცი ე ბის ხვედ რი-
თი წი ლი საკ მა ოდ დი დია და სერ ვის–მომ სა ხუ რე ბის ნუს ხა ში ტრე ნინ გებს ყვე ლა ზე მა ღა ლი 
პრო ცენ ტუ ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი აქვს. მი უ ხე და ვად ამი სა, სა ზო გა დო ე ბა ში ქალ თა უფ ლე ბე ბი სა 
და გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის კუთ ხის სა ზო გა დო ე ბის ცნო ბი ე რე ბის დო ნე მა ინც და ბა ლია.

1 იხილეთ დანართი 2.
2 იხილეთ ორგანიზაციების საქმიანობის გეოგრაფიული არეალი. გვ. 17.
3 დღის შოუ, და ა.შ.
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სა გუ ლის ხმოა, რომ ქალ თა უფ ლე ბე ბი სა და გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის სა კით ხებ ზე მო მუ-
შა ვე ორ გა ნი ზა ცი ე ბი თა ნამ შრომ ლო ბენ ქვე ყა ნა ში მოქ მედ ყვე ლა სექ ტორ თან. ყვე ლა ზე 
ნაკ ლე ბად ისი ნი თა ნამ შრომ ლო ბენ ბიზ ნეს სექ ტორ თან და მე დია ორ გა ნი ზა ცი ებ თან. 

დონორი ორგანიზაციების მიერ გა მოც ხა დე ბულ საპ რო ექ ტო კონ კურ სებ ში სა ზო გა დო ებ რივ 
ორ გა ნი ზა ცი ებ თან ერ თად მო ნა წი ლე ო ბენ ად გი ლობ რი ვი სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ე ბი. 
აღ ნიშ ნუ ლი ფაქ ტო რი ხელს უშ ლის სა ზო გა დო ებ რივ ორ გა ნი ზა ცი ებ ს და არა თა ნა ბარ სა-
კონ კურ სო პი რო ბებ ში აყე ნებს მათ, ვი ნა ი დან, სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ებს აქვთ კარ-
გად გან ვი თა რე ბუ ლი ორ გა ნი ზა ცი უ ლი რე სურ სი ად გი ლობ რივ ქალ თა ორ გა ნი ზა ცი ე ბი სა გან 
გან სხვა ვე ბით. 

გა მო კით ხვამ აჩ ვე ნა, რომ ქალ თა უფ ლე ბე ბი სა და გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის სა კით ხებ-
ზე მო მუ შა ვე ორ გა ნი ზა ცი ე ბის მა ტე რი ა ლუ რი და ადა მი ა ნუ რი რე სურ სი არ არის სრუ ლად 
გა მოკ ვე თი ლი და ცნო ბი ლი სხვა ორ გა ნი ზა ცი ე ბი სათ ვის. მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ ისინი თა-
ნამ შრომ ლო ბენ და ერ თობ ლივ პრო ექ ტებ საც ახორ ცი ე ლე ბენ, კვლე ვამ აჩ ვე ნა, რომ ეს 
საკ მა რი სი არ არის და სა ჭი როა დე და ქა ლაქ სა და სა ქარ თვე ლოს რე გი ო ნებ ში არ სე ბულ 
სა ზო გა დო ებ რივ ორ გა ნი ზა ცი ებს, სა ი ნი ცი ა ტი ვო ჯგუ ფებ სა და სა თე მო კავ ში რებს შო რის მე-
ტი კო მუ ნი კა ცია.

სა ერ თა შო რი სო  და დო ნორ ორ გა ნი ზა ცი ებს ნაკ ლებ მნიშ ვნე ლოვ ნად მი აჩ ნი ათ ორ გა ნი ზა-
ცი ე ბის ინ სტი ტუ ცი უ რი გან ვი თა რე ბა და მა თი ყუ რად ღე ბა მი მარ თუ ლია პრო ექ ტით და გეგ-
მი ლი აქ ტი ვო ბე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბი სა კენ. შე სა ბა მი სად, პრო ექ ტის დას რუ ლე ბის შემ დეგ 
სა ზო გა დო ებ რივ ორ გა ნი ზა ცი ას არ რჩე ბა ადა მი ა ნუ რი თუ ტექ ნი კუ რი რე სურ სი, რაც ორ გა-
ნი ზა ცი ის თვის სა სი ცოც ხლო ფაქ ტორს წარ მო ად გენს. 

სა ერ თა შო რი სო და დო ნო რი ორ გა ნი ზა ცი ე ბი ძი რი თა დად ეყ რდნო ბი ან სა ერ თა შო რი სო ექ-
სპერ ტე ბის გა მოც დი ლე ბას. გარდა იმისა, რომ ეს საკმაოდ დიდ ხარჯებთანაა და კავ ში რე-
ბუ ლი, ამავდროულად, ად გი ლობ რი ვი, სა თა ნა დო კვა ლი ფი კა ცი ის მქო ნე კად რი გა მო უ-
ყე ნე ბე ლი რჩე ბა. ამას ემატება სა ზო გა დო ებ რივ სექ ტორ ში მო მუ შა ვე პერ სო ნა ლი სათ ვის 
განკუთვნილი დაბალი ანაზ ღა უ რე ბა სა ჯა რო სექ ტორ ში ან სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ებ-
ში მო მუ შა ვე პერ სო ნალ თან შე და რე ბით. ეს გა რე მო ე ბა ხელს უწ ყობს ად გი ლობ რი ვი ინ ტე-
ლექ ტუ ა ლუ რი რე სურ სის გა დი ნე ბას და რო გორც ში და, ისე გა რე მიგ რა ცი ას. 

სა ქარ თვე ლო ში სა ჯა რო პო ლი ტი კის, ად ვო კა ტი რე ბი სა და სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის 
გან ვი თა რე ბის (G-PAC) პროგ რა მის მი ერ ჩა ტა რე ბულ მა კვლე ვამ1 აჩ ვე ნა, რომ სა ზო გა დო ე-
ბას მწი რი ინ ფორ მა ცია აქვს არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის საქ მი ა ნო ბის შე სა ხებ. ქალ-

1 იხ. სა ქარ თვე ლო ში სა ჯა რო პო ლი ტი კის, ად ვო კა ტი რე ბი სა და სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის გან ვი თა-
რე ბის (G-PAC) პროგ რა მის მი ერ ჩა ტა რე ბუ ლი კვლე ვა „სა ქარ თვე ლოს მო ქა ლა ქე ე ბის და მო კი დე ბუ-
ლე ბა არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბი სა და სა მო ქა ლა ქო  აქ ტი უ რო ბის მი მართ“.

დასკვნა
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თა ორ გა ნი ზა ცი ე ბი, ისევე, როგორც სხვა საზოგადოებრივი ორგანიზაციები, სა მოქ ლა ქო 
სა ზო გა დო ე ბის ნა წი ლია და მათ შეზ ღუ დუ ლი და ფი ნან სე ბა აქვთ.

მიზ ნობ რი ვი ჯგუ ფე ბი სათ ვის შე თა ვა ზე ბუ ლი სერ ვის-მომ სა ხუ რე ბის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ის 
ფარ თოდ გა შუ ქე ბის შემ თხვე ვა ში მოთ ხოვ ნი ლე ბა სა ზო გა დო ე ბის მი ერ ამ სერ ვი სის ხელ-
მი საწ ვდო მო ბა ზე იზ რდე ბა, მაგ რამ, არა საკ მა რი სი ადა მი ა ნუ რი და ფი ნან სუ რი რე სურ სე ბის 
გა მო ამ მოთ ხოვ ნე ბის დაკ მა ყო ფი ლე ბა ვერ ხერ ხდე ბა. თუმ ცა, არის შემ თხვე ვე ბი, რო დე-
საც ორ გა ნი ზა ცი ის ხელ მძღვა ნე ლე ბი შეგ ნე ბუ ლად ერი დე ბი ან ორ გა ნი ზა ცი ის საქ მი ა ნო ბის 
პო პუ ლა რი ზა ცი ას, ვი ნა ი დან მი აჩ ნი ათ, რომ გა კე თე ბუ ლი და წარ მა ტე ბუ ლი საქ მე თა ვის თა-
ვად წარ მო ჩინ დე ბა.

დასკვნა
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რეკომენდაციები

ხე ლი შე ეწ ყოს ქალ თა მოძ რა ო ბის გაძ ლი ე რე ბას, რა თა ქალ თა ორ გა ნი ზა ცი ებ მა გა- ▒
ერ თი ა ნე ბუ ლი ძა ლე ბით შეძ ლონ სა ზო გა დო ე ბა ში მიმ დი ნა რე ყვე ლა მნიშ ვნე ლო ვან 
მოვ ლე ნა ზე, მათ შო რის, ქა ლა უფ ლე ბე ბის დარ ღვე ვის ფაქ ტებ სა და პო ლი ტი კურ, სო-
ცი ა ლურ და ეკო ნო მი კურ პრო ცე სებ ზე ეფექ ტუ რი რე ა გი რე ბა; 

სა ზო გა დო ებ რივ მა ორ გა ნი ზა ცი ებ მა გა მო ი ყე ნონ თა ნა მედ რო ვე სა ინ ფორ მა ციო რე- ▒
სურ სე ბი და მა თი საქ მი ა ნო ბი ს, და გეგ მი ლი აქ ტი ვო ბე ბის, რე სურ სე ბი სა და სერ ვი სე ბის 
შე სა ხებ ინ ფორ მა ცია გა ხა დონ გამ ჭვირ ვა ლე და ხელ მი საწ ვდო მი ფარ თო აუ დი ტო რი-
ი სათ ვის ელექ ტრო ნულ ვებ-გვერ დებ სა და სო ცი ა ლურ ქსე ლებ ში ინ ფორ მა ცი ის გან-
თავ სე ბით;

ქალ თა უფ ლე ბე ბი სა და გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის კუთ ხით მო მუ შა ვე სა ზო გა დო ებ- ▒
რივ მა ორ გა ნი ზა ცი ებ მა წინ წა მოს წი ონ ქა ლის რო ლი ქვეყ ნის მარ თვის ყვე ლა სფე რო-
სა და პო ლი ტი კურ პრო ცე სებ ში და შექ მნან ეფექ ტუ რი რე ა გი რე ბის მე ქა ნიზ მი ქალ თა 
უფ ლე ბე ბის დარ ღვე ვის შემ თხვე ვე ბის თვის; 

სა ზო გა დო ებ რივ მა ორ გა ნი ზა ცი ებ მა შე ი მუ შა ვონ ახა ლი მიდ გო მე ბი სა ზო გა დო ე ბის  ▒
ცნო ბი ე რე ბი სა და გა ნათ ლე ბის ასა მაღ ლებ ლად; 

სა ზო გა დო ებ რივ მა ორ გა ნი ზა ცი ებ მა გა აუმ ჯო ბე სონ სა გან მა ნათ ლებ ლო სერ ვი სის ხა- ▒
რის ხი და გა ზარ დონ სა ზო გა დო ე ბის თვის მი სი მი წო დე ბის კო ე ფი ცი ენ ტი; 

სა ზო გა დო ებ რივ მა ორ გა ნი ზა ცი ებ მა გა ნამ ტკი ცონ ყვე ლა სექ ტორ თან: სა ხელ მწი ფო,  ▒
ბიზ ნეს, სა ერ თა შო რი სო და სა ზო გა დო ებ რივ ორ გა ნი ზა ცი ებ თან, აკა დე მი ურ წრე ებ თან 
და მე დია ორ გა ნი ზა ცი ებ თან მჭიდ რო თა ნამ შრომ ლო ბა და ერ თობ ლი ვი პრო ექ ტე ბის 
გან ხორ ცი ე ლე ბა;

ქალ თა უფ ლე ბე ბი სა და გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის სა კით ხებ ზე მო მუ შა ვე ორ გა ნი- ▒
ზა ცი ებ მა, სა ერ თა შო რი სო და დო ნორ მა ორ გა ნი ზა ცი ებ მა მე ტი ყუ რად ღე ბა და და ინ-
ტე რე სე ბა გა მო ი ჩი ნონ ისე თი რა ი ო ნე ბის/სოფ ლე ბის მი მართ, სა დაც სა ზო გა დო ებ რი ვი 
სექ ტო რი ნაკ ლე ბა დაა გან ვი თა რე ბუ ლი და ხე ლი შე უწ ყონ იქ სა მო ქა ლა ქო აქ ტი ვო ბე-
ბის გაზ რდა სა და ინი ცი ა ტი ვე ბის წა ხა ლი სე ბას; 

ორ გა ნი ზა ცი ებ მა, რომ ლე ბიც ეწე ვი ან სო ცი ა ლურ მე წარ მე ო ბას და სა ზო გა დო ბას სთა- ▒
ვა ზო ბენ გარ კვე ულ მომ სა ხუ რე ბას, გა ა უმ ჯო ბე სონ მომ სა ხუ რე ბის ხა რის ხი და ინ ფორ-
მა ცია გა ხა დონ უფ რო სა ჯა რო და ხელ მი საწ ვდო მი სა ზო გა დო ე ბის ფარ თო ფე ნე ბი სათ-
ვის;
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სა ერ თა შო რი სო და დო ნო რი ორ გა ნი ზა ცი ე ბი სა და სა ხელ მწი ფო სტრუქ ტუ რის მი ერ  ▒
მნიშ ვნე ლო ვა ნია სა ზო გა დო ებ რი ვი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის სერ ვი სე ბის აღი ა რე ბა და მა თი 
გან ვი თა რე ბი სათ ვის ხელ შეწ ყო ბა;

სა ერ თა შო რი სო და დო ნორ მა ორ გა ნი ზა ცი ებ მა ხე ლი შე უწ ყონ სა ზო გა დო ებ რივ ორ- ▒
გა ნი ზა ცი ებ ში სო ცი ა ლუ რი მე წარ მე ო ბის გან ვი თა რე ბას და ექ სპერ ტთა მომ სა ხუ რე ბით 
სარ გებ ლო ბი სას უპი რა ტე სო ბა მი ა ნი ჭონ ად გი ლობ რივ რე სურსს; 

სა ერ თა შო რი სო და დო ნორ მა ორ გა ნი ზა ცი ებ მა ხე ლი შე უწ ყონ ქალ თა უფ ლე ბე ბი სა და  ▒
გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის სა კით ხებ ზე მო მუ შა ვე სა ზო გა დო ებ რი ვი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის, 
სა ი ნი ცი ა ტი ვო ჯგუ ფე ბი სა და სა თე მო კავ ში რე ბის ორ გა ნი ზა ცი ულ გან ვი თა რე ბას მათ-
თვის გრძელ ვა დი ა ნი პრო ექ ტე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბის შე საძ ლებ ლო ბით;

სა ერ თა შო რი სო და დო ნორ მა ორ გა ნი ზა ცი ებ მა გან სა კუთ რე ბუ ლი ყუ რად ღე ბა მი აქ ცი- ▒
ონ ქალ თა უფ ლე ბე ბის სა კით ხებ ზე მო მუ შა ვე სა ზო გა დო ებ რივ ორ გა ნი ზა ცი ებს, სა ი ნი-
ცი ა ტი ვო ჯგუ ფებ სა და სა თე მო კავ ში რებს შო რის თა ნამ შრომ ლო ბის გაღ რმა ვე ბას არა 
მხო ლოდ დე და ქა ლაქ სა და რე გი ონს შო რის, არა მედ, სხვა დას ხვა რე გი ონს, რა ი ონ სა 
და სო ფელს შო რის, ასე ვე, ყუ რად ღე ბა მი ექ ცეს, შეგ როვ დეს და გა ზი ა რე ბულ იქ ნას ნე-
ბის მი ე რი პო ზი ტი უ რი გა მოც დი ლე ბა, კერ ძოდ, თე მის მო ბი ლი ზე ბის, ად ვო კა ტი რე ბი სა 
და ლო ბი რე ბის წარ მა ტე ბუ ლი მე თო დო ლო გია; 

დო ნორ მა ორ გა ნი ზა ცი ებ მა გა მიჯ ნონ საგ რან ტო კონ კურ სებ ში მო ნა წი ლე ო ბის მსურ ვე- ▒
ლი სა ერ თა შო რი სო და ად გი ლობ რი ვი ორ გა ნი ზა ცი ე ბი და ცალ-ცალ კე გა მო აც ხა დონ 
მათ თვის საგ რან ტო კონ კურ სე ბი; 

სა ერ თა შო რი სო და დო ნორ მა ორ გა ნი ზა ცი ებ მა გა ით ვა ლის წი ნონ სა ქარ თვე ლო ში სა- ▒
ზო გა დო ებ რი ვი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის ფი ნან სუ რი და ფის კა ლუ რი რე გუ ლა ცი ე ბი;

სა ერ თა შო რი სო და დო ნორ მა ორ გა ნი ზა ცი ებ მა ხე ლი შე უწ ყონ მდგრად და ახ ლად და- ▒
ფუძ ნე ბულ სა ზო გა დო ებ რივ ორ გა ნი ზა ცი ებს ქალ თა პრობ ლე მე ბის ად ვო კა ტი რე ბი სა 
და ლო ბი რე ბის მე ქა ნიზ მე ბის გაძ ლი ე რე ბა ში;

სა ერ თა შო რი სო და დო ნორ მა ორ გა ნი ზა ცი ებ მა ხე ლი შე უწ ყონ  სა ზო გა დო ებ რივ ორ- ▒
გა ნი ზა ცი ებს სამ თავ რო ბო სტრუქ ტუ რებ თან  ეფექ ტუ რად თა ნამ შრომ ლო ბი სა და მათ-
თვის აქ ტუ ა ლუ რი სა კით ხე ბის წინ წა მო წე ვის მიზ ნით.

რეკომენდაციები
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დანართები

დანართი 1. ანკეტის ნიმუში

საკონტაქტო ინფორმაცია:
A1. ორგანიზაციის სახელწოდება

1 სრული სახელწოდება:

2 შემოკლებული აბრევიატურა:

3 დაარსების თარიღი:

4 რეგისტრაციის თარიღი:

A2. ორგანიზაციის საკონტაქტო მონაცემები:

1 საკონტაქტო პირი: 

2 ქალაქი:

3 ინდექსი:

4 ქუჩა:

5 ტელეფონი:

6 ფაქსი:

7 ელ-ფოსტა:

8 საიტი:  

9  Facebook:  

10 Skype  

11 სხვა სოციალური ქსელი:  
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A3. მონიშნეთ ორგანიზაციის საქმიანობის ძირითადი მიმართულებები (პასუხების რა ოდე-
ნო ბა შეზღუდული არ არის) 

A4 თქვენ მიერ მონიშნული მიმართულებებიდან გამოყავით სამი ძირითადი 
მიმართულება. 

 A3 A4

ქალები, მშვიდობა და უსაფრთხოება 1 1

ოჯახში ძალადობა 2 2

ადამიანით ვაჭრობა (ტრეფიკინგი) 3 3

გენდერული თანასწორობა 4 4

ქალთა უფლებები და საერთაშორისო სტანდარტები 5 5

ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობა 6 6

ეკონომიკა (მათ შორის გენდერული ბიუჯეტი, მიკროკრედიტები, ბიზნესის 
განვითარება) 7 7

სიღარიბესთან ბრძოლა 8 8

თემის განვითარება 9 9

განათლება (მათ შორის საშუალო, უმაღლესი, ზრდასრულთათვის, ფორმალური და 
არაფორმალური) 10 10

ჯანდაცვა (მათ შორის, ჯანდაცვაზე ხელმისაწვდომობა, რეპროდუქციული 
ჯანმრთელობა, დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობა) 11 11

მრავლობითი დისკრიმინაცია (მათ შორის, კონფლიქტის მსხვერპლი ქალების, 
ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელი ქალები) 12 12

ახალგაზრდული აქტივობა 13 13

სხვა 14 14

A5. მო ნიშ ნეთ ორ გა ნი ზა ცი ის ძი რი თა დი აქ ტი ვო ბე ბი (პასუხების რა ოდე ნო ბა შეზღუდული 
არ არის) 

A6. თქვენ მი ერ მო ნიშ ნუ ლი აქ ტი ვო ბე ბი დან გა მო ყა ვით სა მი ძი რი თა დი (მხო ლოდ 3 პა სუ-
ხი): 

 A5 A6

საინფორმაციო-საგანმანათლებლო 1 1

დანართი 1.

ანკეტის ნიმუში
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საგანმანათლებლო 2 2

კვლევითი 3 3

ადვოკატირება 4 4

ლობირება 5 5

საზოგადოებრივი პოლიტიკა 6 6

საქველმოქმედო და არამომგებიანი მეწარმეობა 7 7

სერვისები და პირდაპირი დახმარება 8 8

 სხვა7 9 9

A7. მონიშნეთ ორგანიზაციის სამიზნე ჯგუფები (პასუხების რა ოდე ნო ბა შეზღუდული არ 
არის) 

A8. მონიშნული სამიზნე ჯგუფებიდან გამოყავით სამი ძირითადი:

 A7 A8

ქალები 1 1

ბავშვები 2 2

გოგონები 3 3

დევნილები 4 4

ახალგაზრდები 5 5

სოფლად მცხოვრები ქალები 6 6

ხანდაზმულები 7 7

მამაკაცები 8 8

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები 9 9

ეთნიკური უმცირესობები 10 10

 მსჯავრდებულები 11 11

 ნარკოტიკსა და ალკოჰოლზე დამოკიდებული პირები 12 12

 აივ/შიდსით დაავადებულები 13 13

აკადემიური წრეები 14 14

საერთაშორისო ორგანიზაციები 15 15

დანართი 1.

ანკეტის ნიმუში
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პოლიტიკური პარტიები 16 16

ქალთა არასამთავრობო ორგანიზაციები 17 17

სამართალდამცავი ორგანოები 18 18

მედიკოსები 19 19

ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოები 20 20

სახელმწიფო სტრუქტურები 21 21

მასმედია 22 22

სხვა 23 23

A9. მონიშნეთ თქვენი ორგანიზაციის საქმიანობის არეალი (პასუხების რა ოდე ნო ბა 
შეზღუდული არ არის) 

 A9.1 მხარე

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკა 1

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა 2

გურიის მხარე 3

იმერეთის მხარე 4

კახეთის მხარე 5

მცხეთა–მთიანეთის მხარე 6

რაჭა ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის მხარე 7

სამეგრელო – ზემო სვანეთის მხარე 8

სამცხე–ჯავახეთის მხარე 9

ქვემო ქართლის მხარე 10

შიდა ქართლის მხარე 11

A9.2. ქალაქი (შესაძლებელია რამდენიმე პასუხი)

A9.2 ქალაქი

ბათუმი 1 გურჯაანი 24 მესტია 47

ქობულეთი 2 ყვარელი 25 ადიგენი 48

დანართი 1.
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საქართველოში 

მოქმედი

ქალთა

და

გენდერულ 

საკითხებზე 

მომუშავე 

საზოგადოებრივი 

ორგანიზაციების 

შეფასება

48

ხელვაჩაური 3 დედოფლისწყარო 26 ასპინძა 49

ქედა 4 ლაგოდეხი 27 ახალქალაქი 50

შუახევი 5 საგარეჯო 28 ახალციხე 51

ხულო 6 სიღნაღი 29 ბორჯომი 52

ლანჩხუთი 7 ახალგორი 30 ნინოწმინდა 53

ოზურგეთი 8 დუშეთი 31 რუსთავი 54

ჩოხატაური 9 თიანეთი 32 გარდაბანი 55

ქუთაისი 10 მცხეთა 33 ბოლნისი 56

ზესტაფონი 11 ყაზბეგი 34 მარნეული 57

წყალტუბო 12 ამბროლაური 35 დმანისი 58

სამტრედია 13 ლენტეხი 36 თეთრიწყარო 59

ჭიათურა 14 ონი 37 წალკა 60

საჩხერე 15 ცაგერი 38 გორი 61

თერჯოლა 16 ფოთი 39 კასპი 62

ვანი 17 აბაშა 40 ქარელი 63

ხონი 18 სენაკი 41 ხაშური 64

ტყიბული 19 ზუგდიდი 42 ერედვი 65

ბაღდათი 20 მარტვილი 43 ქურთა 66

ხარაგაული 21 წალენჯიხა 44 თიღვა 67

თელავი 22 ხობი 45 ცხინვალი 68

ახმეტა 23 ჩხოროწყუ 46 გალი 69

სხვა (დააკონკრეტეთ) _______________________________

A9.3. სოფელი (შესაძლებელია რამდენიმე პასუხი)

A9.3

ტირძნისი 1

მანავი 2

ახალსოფელი 3

დანართი 1.

ანკეტის ნიმუში



საქართველოში 

მოქმედი

ქალთა

და

გენდერულ 

საკითხებზე 

მომუშავე 

საზოგადოებრივი 

ორგანიზაციების 

შეფასება
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კარალეთი 4

ნიქოზი 5

ლელიანი 6

სხვა (დააკონკრეტეთ) _______________________________

A9.4. რეგიონალური დონე (პასუხების რა ოდე ნო ბა შეზღუდული არ არის) 

საქართველო 1

სომხეთი 2

აზერბაიჯანი 3

საერთაშორისო დონე 4

სხვა საერთაშორისო დონე (დააკონკრეტეთ) ________________________

A10. მო ნიშ ნეთ ორ გა ნი ზა ცი ის სერ ვის-მომ სა ხუ რე ბა (შე საძ ლე ბე ლია რამ დე ნი მე პა სუ ხი):

 A10

სამედიცინო კონსულტაცია 1

იურიდიული კონსულტაცია 2

ფსიქოლოგიური კონსულტაცია 3

კონსულტაცია ორგანიზაციულ განვითარებაზე 4

ტრენინგები (მათ შორის, სატრენინგო მოდულები) 5

კომპიუტერული კურსები 6

უცხო ენათა შემსწავლელი კურსი 7

კონსულტაცია ბიზნესის განვითარებაზე 8

ლიტერატურის გავრცელება 9

პირველადი საჭიროების ნივთებისა და საგნების გავრცელება 10

სხვა (დააკონკრეტეთ) __________________________________ 11

დანართი 1.

ანკეტის ნიმუში



საქართველოში 

მოქმედი

ქალთა

და

გენდერულ 

საკითხებზე 

მომუშავე 

საზოგადოებრივი 

ორგანიზაციების 

შეფასება
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A11. აქვს თუ არა ორ გა ნი ზა ცი ას სა კუ თა რი ოფი სი?

დიახ 1

არა 2

A12. აქვს თუ არა ორ გა ნი ზა ცი ას სპე ცი ა ლუ რი აღ ჭურ ვი ლო ბა?

დიახ 1

არა 2

A13. მო ნიშ ნეთ აღ ჭურ ვი ლო ბა, რო მე ლიც აქვს ორ გა ნი ზა ცი ას 

A14. მო ნიშ ნეთ რა სა ხის აღ ჭურ ვი ლო ბა არ ჰყოფ ნის ორ გა ნი ზა ცი ას

A13 A14

კომპიუტერი 1 1

პრინტერი 2 2

ქსეროქსი 3 3

ვიდეოკამერა 4 4

ლსდ პროექტორი 5 5

ფოტოაპარატი 6 6

ეკრანი 7 7

ტელევიზორი 8 8

ავტომანქანა 9 9

საგამომცემლო ტექნიკა 10 10

სამედიცინო აპარატურა 11 11

კონდიციონერი 12 12

ცენტალიზებული გათბობა 13 13

მაგიდა 14 14

კარადა 15 15

სკამები 16 16

სხვა (დააკოკრეტეთ) 

დანართი 1.

ანკეტის ნიმუში



საქართველოში 

მოქმედი

ქალთა

და

გენდერულ 

საკითხებზე 

მომუშავე 

საზოგადოებრივი 

ორგანიზაციების 

შეფასება
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A15. რამდენი ადამიანია დასაქმებული მუდმივ შტატში?

1-3 თანამშრომელი 1

3-5 თანამშრომელი 2

5-7 თანამშრომელი 3

7-9 თანამშრომელი 4

10 და მეტი თანამშრომელი 5

A16. ჰყავს თუ არა ორგანიზაციას მოხალისე? 

კი 1

არა 2

A17. ჰყავს თუ არა ორ გა ნი ზა ცი ას მო ხა ლი სე სა ქარ თვე ლო დან? (გთხოვთ მო ნიშ ნოთ შე სა-
ბა მი სი რა ო დე ნო ბის მი ხედ ვით)

A18. ჰყავს თუ არა ორ გა ნი ზა ცი ას მო ხა ლი სე უც ხო ქვეყ ნი დან? (გთხოვთ მო ნიშ ნოთ შე სა-
ბა მი სი რა ო დე ნო ბის მი ხედ ვით)

 A17 A18

1-2 მოხალისე 1 1

3-5 მოხალისე 2 2

5 და მეტი მოხალისე 3 3

A19. აქვს თუ არა ორ გა ნი ზა ცი ას ბიბ ლი ო თე კა ქალ თა უფ ლე ბებ სა და გენ დე რულ თე მა ტი-
კა ზე?

კი 1

არა 2

A20. ქალ თა უფ ლე ბებ სა და გენ დე რულ სა კით ხებ ზე გა მო ცე მებს: (გთხოვთ მო ნიშ ნოთ სა-
სურ ვე ლი პა სუ ხე ბი – და საშ ვე ბია რა მდე ნი მე პა სუ ხი)

გამოვცემთ ჩვენ 1

მოვიპოვებთ სხვა ორგანიზაციებიდან 2

შევისყიდით უცხოეთიდან 3

ვიწერთ ინტერნეტის მეშვეობით 4

დანართი 1.

ანკეტის ნიმუში



საქართველოში 

მოქმედი

ქალთა

და

გენდერულ 

საკითხებზე 

მომუშავე 

საზოგადოებრივი 

ორგანიზაციების 

შეფასება
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A21. ვინ არიან ბიბლიოთეკის მომხმარებლები? (დასაშვებია რამოდენიმე პასუხი)

სტუდენტები 1

ორგანიზაციები 2

სხვა დაინტერესებული პირები 3

 A22. აქვს თუ არა ორგანიზაციას საკონფერენციო/სატრენინგო დარბაზი?

კი 1

არა 2

A23. რამ დენ ადა მი ან ზეა გათ ვლი ლი სა კონ ფე რენ ციო/სატ რე ნინ გო დარ ბა ზი?

1-10 ადამიანი 1

10-15 ადამიანი 2

15-20 ადამიანი 3

20-25 ადამიანი 4

25 და მეტი 5

A24. მი უ თი თეთ გა მო ი ყე ნე ბა თუ არა თქვე ნი ორ გა ნი ზა ცი ის რე სურ სე ბი სხვა და ინ ტე რე სე-
ბუ ლი პი რე ბის ან ორ გა ნი ზა ცი ე ბის მი ერ?

კი 1

არა 2

A25. რა სიხ ში რით გა მო ი ყე ნე ბა თქვე ნი ორ გა ნი ზა ცი ის რე სურ სე ბი სხვა ორ გა ნი ზა ცი ე ბის 
მი ერ? (გთხოვთ მო ნიშ ნოთ შე სა ბა მი სი პე რი ო დუ ლო ბა)

თვეში ერთხელ 1

თვეში რამდენჯერმე 2

იშვიათად 3

A26. სერვისები სხვა ორგანიზაციებისათვის არის ფასიანი თუ უფასო?:

ფასიანი 1

უფასო 2

ორივე 3

დანართი 1.

ანკეტის ნიმუში



საქართველოში 

მოქმედი

ქალთა

და

გენდერულ 

საკითხებზე 

მომუშავე 

საზოგადოებრივი 

ორგანიზაციების 

შეფასება
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A27. აქვს თუ არა ორ გა ნი ზა ცი ას კომ პი უ ტე რე ბის საკ მა რი სი რა ო დე ნო ბა თა ნამ შრომ ლე-
ბი სათ ვის?

კი 1

არა 2

A28. აქვს თუ არა ორგანიზაციას ინტერნეტთან ხელმისაწვდომობა?

კი 1

არა 2

A29. დადებითი პასუხის შემთხვევაში გთხოვთ მიუთითოთ ინტერნეტ პროვაიდერი 
(დასაშვებია რამოდენიმე პასუხი)

DSL სერვისი 1

უსადენო 2

მობილური კავშირით 3

Magti Fix, Dialup 4

Silk Net 5

Jeosell, Dialup 6

Magti EVDO model 7

Jeosell Jeoconnect 8

A30. ეწევა თუ არა ორგანიზაცია კვლევით საქმიანობას? 

კი 1

არა 2

A31. კვლევა გამოცემულია 

ბეჭდური სახით 1

ელექტრონული სახით 2

დანართი 1.

ანკეტის ნიმუში



საქართველოში 

მოქმედი

ქალთა

და

გენდერულ 

საკითხებზე 

მომუშავე 

საზოგადოებრივი 

ორგანიზაციების 

შეფასება
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A32. კვლევა შეიძლება მოიპოვოთ (დასაშვებია რამოდენიმე პასუხი)

ჩვენს ორგანიზაციაში 1
ჩვენს ვებგვერდზე 2
საჯარო ბიბლიოთეკაში 3
სხვაგან 4

A33. დაასახელეთ კვლევის სათაური

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

A34. დაასახელეთ კვლევის დაფინანსების წყარო:

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

A35. მონიშნეთ ორგანიზაციის აუცილებელი საჭიროებები:

ტექნიკური აღჭრვილობა 1

ფინანსები პროგრამული საქმიანობის განსახორციელებლად 2

თანამშრომლების შესაძლებლობების განვითარება 3

სხვა (დააკონკრეტეთ) _____________________________________  

A36. და ა სა ხე ლეთ თქვე ნი საქ მი ა ნო ბის არე ალ ში არ სე ბუ ლი ქალ თა უფ ლე ბე ბი სა და გენ დე-
რუ ლი თა ნას წო რო ბის სა კით ხებ თან და კავ ში რე ბუ ლი ყვე ლა ზე აქ ტუ ა ლუ რი პრობ ლე მე ბი.

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

A37. მონაწილეობს თუ არა ორგანიზაცია ქალთა უფლებების დაცვის საკითხებთან 
დაკავშირებულ ადვოკატირებისა და ლობირების პროცესებში? 

კი 1
არა 2

დანართი 1.

ანკეტის ნიმუში



საქართველოში 

მოქმედი

ქალთა

და

გენდერულ 

საკითხებზე 

მომუშავე 

საზოგადოებრივი 

ორგანიზაციების 

შეფასება
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A38. მო იყ ვა ნეთ თქვე ნი ორ გა ნი ზა ცი ის მი ერ გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი ლო ბი რე ბის და/ან ად ვო-
კა ტი რე ბის კონ კრე ტუ ლი მა გა ლი თე ბი (მაქს 300 სიმ ბო ლო).

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

A39. მო ნა წი ლე ობს თუ არა ორ გა ნი ზა ცია გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის პო ლი ტი კის ფორ მი-
რე ბი სა და რე ა ლი ზა ცი ის პრო ცე სებ ში?

კი 1
არა 2

A40. მო იყ ვა ნეთ თქვე ნი ორ გა ნი ზა ცი ის მო ნა წი ლე ო ბის მა გა ლი თი გენ დე რუ ლი თა ნას წო-
რო ბის პო ლი ტი კის ფორ მი რე ბი სა და რე ა ლი ზა ცი ის პრო ცე სებ ში. (მაქს 300 სიმ ბო ლო).

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

A41. ახორციელებს თუ არა ორგანიზაცია პარტნიორულ პროექტებს? 

კი 1
არა 2

A42. გთხოვთ დაასახელოთ კოალიციურ პროექტებში თქვენი პარტნიორები

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

A43. როგორია ორგანიზაციის საქმიანობის ცნობადობა საზოგადოებაში?

მაღალი 1
საშუალო 2
არ ვიცი 3

დანართი 1.

ანკეტის ნიმუში



საქართველოში 

მოქმედი

ქალთა

და

გენდერულ 

საკითხებზე 

მომუშავე 

საზოგადოებრივი 

ორგანიზაციების 

შეფასება
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A44. როგორია თქვენი ორგანიზაციის განვითარების პერსპექტივა?

კარგი 1
საშუალო 2
არ აქვს პერსპექტივა 3

A45. და ა სა ხე ლეთ ორ გა ნი ზა ცი ის სა მი ძი რი თა დი პარ ტნი ო რი სა ხელ მწი ფო სტრუქ ტუ რე ბი-
დან (მაქს 300 სიმ ბო ლო).

1) __________________________________________________________________________________

2) __________________________________________________________________________________

3) __________________________________________________________________________________

 A46. და ა სა ხე ლოთ ორ გა ნი ზა ცი ის სა მი ძი რი თა დი პარ ტნი ო რი სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა-
ცი ე ბი დან (მაქს 300 სიმ ბო ლო).

1) __________________________________________________________________________________

2) __________________________________________________________________________________

3) __________________________________________________________________________________

A47. და ა სა ხე ლოთ ორ გა ნი ზა ცი ის სა მი ძი რი თა დი პარ ტნი ო რი არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი-
ზა ცი ე ბი დან (მაქს 300 სიმ ბო ლო).

1) __________________________________________________________________________________

2) __________________________________________________________________________________

3) __________________________________________________________________________________

A48. და ა სა ხე ლოთ ორ გა ნი ზა ცი ის სა მი ძი რი თა დი პარ ტნი ო რი აკა დე მი ური წრე ე ბი დან. 
(მაქს 300 სიმ ბო ლო).

1) __________________________________________________________________________________

2) __________________________________________________________________________________

3) __________________________________________________________________________________

დანართი 1.

ანკეტის ნიმუში
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A49. და ა სა ხე ლოთ ორ გა ნი ზა ცი ის სა მი ძი რი თა დი ბიზ ნეს პარ ტნი ო რი (მაქს 300 სიმ ბო-
ლო). 

1) __________________________________________________________________________________

2) __________________________________________________________________________________

3) __________________________________________________________________________________

A50. ხართ თუ არა რომელიმე ქსელის წევრი?

კი 1
არა 2

A51. გთხოვთ და ა სა ხე ლოთ რო მე ლი ქსე ლის წარ მო მად გე ნე ლია თქვე ნი ორ გა ნი ზა ცია? 
(მაქს 300 სიმ ბო ლო).

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

A52. ჩამოთვალეთ ორგანიზაციის სამი ძირითადი დონორი. (მაქს 300 სიმბოლო).

1) __________________________________________________________________________________

2) __________________________________________________________________________________

3) __________________________________________________________________________________

A53. კმა ყო ფი ლი ხართ თუ არა დო ნო რი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის სტრა ტე გი ით სა ქარ თვე ლო ში 
ქალ თა პრობ ლე მებ თან მი მარ თე ბა ში?

კი 1
არა 2

A54. კმა ყო ფი ლი ვარ, იმი ტომ, რომ…(გთხოვთ გან მარ ტოთ. მაქს 300 სიმ ბო ლო)

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

დანართი 1.

ანკეტის ნიმუში



საქართველოში 

მოქმედი

ქალთა

და

გენდერულ 

საკითხებზე 

მომუშავე 
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A55. უკ მა ყო ფი ლო ვარ, იმი ტომ, რომ… …(გთხოვთ გან მარ ტოთ. მაქს 300 სიმ ბო ლო)

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

A56. კმა ყო ფი ლი ხართ თუ არა დო ნორ ორ გა ნი ზა ცი ებ თან კო მუ ნი კა ცი ით?

კი 1
არა 2

A57. რა არის სა ჭი რო იმი სათ ვის, რომ დამ ყარ დეს უფ რო მჭიდ რო და ეფექ ტუ რი თა ნამ-
შრომ ლო ბა დო ნორ ორ გა ნი ზა ცი ებ თან? (გთხოვთ გან მარ ტოთ)

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

დანართი 1.

ანკეტის ნიმუში



საქართველოში 

მოქმედი

ქალთა

და

გენდერულ 

საკითხებზე 

მომუშავე 

საზოგადოებრივი 

ორგანიზაციების 

შეფასება
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დანართი 2.
კვლევის ფარგლებში გამოკითხული ორგანიზაციების სია

1 ასაკაშვილი მაია სმენისა და მეტყველების დარღვევის მქონე ბავშვთა დახმარების 
ასოციაცია

2 აღდგომელაშვილი ეკა ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფი

3 ბაქანიძე ლელა ქალი და საზოგადოება

4 ბერიაშვილი მარინა ქალთა დასაქმების საინოვაციო ცენტრი

5 ბერეკაშვილი ნანა კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო ცენტრი

6 ბეწვაია ხათუნა რეაბილიტაციისა და განვითარების საქველმოქმედო ცენტრი 
„თანაზიარი’’

7 ბრეგვაძე თინა ასოციაცია „გორის ინვალიდთა კლუბი“

8 ბჟალავა მარინე ქვემო ქართლის ქალთა ასოციაცია „ქალი და სამყარო“

9 ბუხრიკიძე ფატი ასოციაცია „ქალი და განვითრება“

10 ბეჟენცევა ალა იაროსლავნა

11 გამახარია ალა კულტურულ-ჰუმანიტარული ფონდი „სოხუმი“

12 გელაშვილი მერი მეწარმე ქალთა ფონდი

13 გოგოლაძე თამარი ქალთა საგანმანათლებლო ცენტრი „თორი“

14 დავითაია მარინა ასოციაცია „სამეგრელო მედეა“

15 ვერულაშვილი ია ქალთა ცენტრი

16 ზურაბაშვილი ირმა საქართველო ახალგაზრდული ცენტრების კავშირი აბნმ – 
ბოლნისის ფილიალი

17 თაბუკაშვილი ია ა.ა.ი.პ “ახალგაზრდა ინიციატორები“

18 თოდუა ნანა ასოციაცია „მერკური“

19 თომაშვილი ნინო საინიციატივო ჯგუფი „მეცნიერი ქალები მეცნიერი ქალების 
ინტერესებისათვის“

20 ინასარიძე ირინა ასოციაცია ,,ანიკა“

21 კუპრავა-შარვაშიძე მაია ქალთა განათლებისა და ინფორმირების საერთაშორისო 
ცენტრი
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მოქმედი

ქალთა
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22 კუხალაშვილი როზა აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ქალთა საბჭო

23 მაისურაძე თამარი ძალადობისაგან დაცვის ეროვნული ქსელის მცხეთა-მთიანეთის 
კომიტეტი

24 მაჭავარიანი ეკა ასოციაცია „გაენათი“

25 მებუკე მანანა ინვალიდ-მეომართა და დაღუპულ მებრძოლთა მეუღლეთა 
კავშირი

26 მესხი თიკო არასამთავრობო ორგანიზაცია „HELPING HAND“

27 მოსიძე გიული “სამცხე-ჯავახეთის ქალები მშვიდობიანი საქართველოსათვის“

28 ნადარაია ლიკა ფონდი საერთაშორისო ქალთა პოლიტიკური რესურს-ცენტრი

29 პეტრიაშვილი გალინა გენდერი, მედია, კავკასია

30 რამიშვილი ნანული პედაგოგთა კავშირი „განათლება და სამყარო“

31 რუსეცკაია ელენე ქალთა საინფორმაციო ცენტრი

32 სამადაშვილი მარინა „ქალები მშვიდობიანი თანაცხოვრებისათვის“

33 სართანია მაია ახალბედა დედათა დახმარების ასოციაცია

34 სულეიმანოვა ლეილა აზერბაიჯანელ ქალთა კავშირი საქართველოში

35 ტრაპაიძე დალი საქართველოს ჰიპერტონიის შემსწავლელი საზოგადოება

36 ქირია ნანა სამედიცინო-ფსიქოლოგიური ცენტრი „მნათობი“

37 შავლაყაძე ნატო ძალადობისაგან დაცვის ეროვნული ქსელი

38 ჩოფლიანი ნანა „ახალგაზრდა პედაგოგთა და ფსიქოლოგთა ასოციაცია

39 ცაია ქეთევან ქალები სოფლად

40 ხაჩატურიანი სუსანა საქართველოს სომეხ ქალთა ასოციაცია „შუშანიკ“

41 ხეცურიანი მაკა ასოციაცია ქალები რეგიონის განვითარებისათვის

42 ჯაში ჩარიტა კავკასიის განვითარების ჯგუფი

43 ჯიყაშვილი ქეთევან სათემო ცენტრი აისი

44  ჯონტუა მარინა ჟურნალისტ ქალთა ცენტრი

დანართი 2.

კვლევის

ფარგლებში

გამოკითხული

ორგანიზაციების

სია
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დანართი 3.
კვლევის ფარგლებში ჩატარებული ჩაღრმავებული ინტერვიუების 
მონაწილეთა სია

1 აბრამიშვილი თამარ ქალთა განათლებისა და ინფორმაციის საერთაშორისო ცენტრი

2 აღდგომელაშვილი ეკა ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფი

3 ბერეკაშვილი ნანა კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო ცენტრი

4 ინასარიძე ირინა ასოციაცია „ანიკა“

5 კუპრავა-შარვაშიძე მაია ქალთა განათლებისა და ინფორმაციის საერთაშორისო ცენტრი

6 მებუკე მანანა ინვალიდ მეომართა და დაღუპულ მებრძოლთა მეუღლეთა კავშირი

7 პეტრიაშვილი გალინა საქართველოს ჟურნალისტთა ასოციაცია „გენდერ მედია კავკასია“

8 სულეიმანოვა ლეილა აზერბაიჯანელ ქალთა კავშირი საქართველოში
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დანართი 4.
კვლევის ფარგლებში ჩატარებული ფოკუს-ჯგუფების 
მონაწილეთა სია

ქალაქ ზუგდიდში ჩატარებული ფოკუს-ჯგუფის მონაწილეთა სია

1 ბელქანია ეკა ასოციაცია „ათინათი“

2 ბეჭვაია ხათუნა ასოციაცია „თანაზიარი“

3 დავითაია მარინა ასოციაცია „სამეგრელო მედეა“

4 კიკავა ოლგა სამეგრელოს გენდერული ქსელი, ასოციაცია „მერკური“

5 კილანავა ქრისტინე ასოციაცია „იმედი“დევნილ ქალთა მოძრაობა მშვიდობისთვის

6 კობახიძე ნესტანი ასოციაცია „გაენათი“

7 ლოლუა ელისო საქველმოქმედო-ჰუმანიტარული ცენტრი „აფხაზეთი“

8 ნარმანია ნანა სამედიცინო-ფსიქოლოგიური ცენტრი „მნათობი“

9 პაჭკორია რუსუდან სამართლებრივი დაცვის ინსტიტუტი

10 ქობალია ნონა ასოციაცია „დეა“

11 შონია ნუნუ ასოციაცია „კოლხა“

ქალაქ გორში ჩატარებული ფოკუს-ჯგუფის მონაწილეთა სია

1 ბალოიანი ნინო საქველმოქმედო ფონდი „საქართველოს კარიტასი“

2 ბებიაშვილი ქეთევან საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია

3 ბერუაშვილი ნაზი გაეროს ქალთა ორგანიზაცია (UN Women) 

4 ბიწაძე ვერიკო გორის გენდერული რესურს-ცენტრი

5 გაზაშვილი ნანა საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოება

6 დალაქიშვილი ნინო საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი

7 კაჯილაშვილი თამარ ადამიანის უფლებათა ცენტრი

8 ოქროპირიძე მერი გაეროს ლტოლვილთა უმაღლესი კომისარიატი (UNHCR)

9 შაყულაშვილი ლამარა ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა თავშესაფარი
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10 ტაბაღუა სოფო საერთაშორისო ორგანიზაცია „კანადის მსხვერპლთა ფსიქო-
რეაბილიტაციის ცენტრი“

11 ქევხიშვილი ლარისა ფონდი „ტასო“ 

ქალაქ გორში ჩატარებული ფოკუს-ჯგუფის მონაწილეთა სია

1 ბარბაქაძე თეა ქალთა საკონსულტაციო ცენტრი „სახლი“

2 ბენიაშვილი თეონა საქველმოქმედო-ჰუმანიტარული ცენტრი „აფხაზეთი“

3 ბეჟანიშვილი ასმათ ასოციაცია „ქართლის დედა“

4 ბიბილური მეგი საზოგადოებრივი კავშირი მეგობრობის ხიდი „ქართლოსი“

5 სნაზინა ვიქტორია თვითდახმარების ჯგუფი „შემოქმედი ქალები“ - კარალეთი

6 მღებრიშვილი მარიკა ასოციაცია „ბილიკი“

7 საბანაშვილი ნესტან ადამიანის უფლებათა ცენტრი

8 საბანაძე ნანა მოძრაობა „ქალები მშვიდობისა და უსაფრთხოებისათვის“

9 ღოლიჯაშვილი თინა თვითდახმარების ჯგუფი „ხელმარჯვე ქალები“ - პატარა გარეჯვარი

10 ცერცვაძე მიხეილ ასოციაცია „ტონთიო“

11 ჯულაყიძე მაია საზოგადოებრივი ორგანიზაცია „გორის ინვალიდთა კლუბი“

ქალაქ ქუთაისში ჩატარებული ფოკუს-ჯგუფის მონაწილეთა სია

1 ადეიშვილი ნათია გაზეთი P.S.

2 ბაძაღუა ეკა იურიდიული კლინიკის იურისტი - ზუგდიდი

3 გაჩეჩილაძე მამუკა ქალთა საინფორმაციო ცენტრი - თბილისი

4 ლობჟანიძე მერი პედაგოგთა კავშირი „განათლება და სამყარო“

5 მანაგაძე მანანა საზოგადოებრივი მონიტორინგისა და სამოქალაქო ინტერერსების 
დაცვის ცენტრი „არგუსი“ 

6 მარჯანიშვილი მარიამ ფონდი „ტასო“ 

7 მაღლაფერიძე ინგა კულტურულ-ჰუმანიტარული ფონდი „სოხუმი“

8 მახარობლიძე ლეილა თვითდახმარების ჯგუფი „არგო“

9 ქარდავა მაკა კულტურულ-ჰუმანიტარული ფონდი „სოხუმი“

დანართი 4.
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მონაწილეთა სია
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10 ხარჩილავა ირმა იურიდიული კლინიკის იურისტი - ქუთაისი

11 ხეცურიანი მაკა ასოციაცია „ქალები რეგიონული განვითარებისთვის“ 

ქალაქ ქუთაისში ჩატარებული ფოკუს-ჯგუფის მონაწილეთა სია

1 თოშხუა ნანა ტელეკომპანია MG-TV

2 კალმახელიძე ანი ტელეკომპანია „მეგა-TV“

3 ლიკლიკაძე დავით ჟურნალისტი

4 მორგოშია თეკლა „ახალი გაზეთი“

5 რამიშვილი ნანული პედაგოგთა კავშირი „განათლება და სამყარო“

6 რუსეცკი ელენე ქალთა საინფორმაციო ცენტრი – თბილისი

7 სხილაძე ეკატერინე ქალთა საგანმანათლებლო ცენტრი „თორი“

8 ფოჩხუა ნინო თვითდახმარების ჯგუფი „ერთობა“

9 ჩარტია სალომე კულტურულ-ჰუმანიტარული ფონდი „სოხუმი“

10 ჩეჩელაშვილი თამთა საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი

11 ცქიტიშვილი ნატალია ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტო 

ქალაქ მარნეულში ჩატარებული ფოკუს-ჯგუფის მონაწილეთა სია

1 აზიზბეკოვა ზემფირა საზოგადოებრივი ორგანიზაცია „ტოლერანსი“

2 აშიროვა კამილა „ახალგაზრდული ფორუმი“

3 კარახმაზლი ინტიგამი ახალგაზრდული ორგანიზაცია „იუნიონი“

4 მამედოვა გულნარა ქალთა კლუბი „ლეილა“ 

5 მამედოვა ლეილა ქალთა კლუბი „ლეილა“ 

6 ნამაზოვა ხარუგა აზერბაიჯანელ ქალთა კავშირი

7 ნამაზოვა აფსანა აზერბაიჯანელ ქალთა კავშირი

8 პატაშური ტატიანა ახალგაზრდების ინტეგრაციის ცენტრი

9 სამხარაძე ნონა მარნეული დემოკრატ ქალთა საზოგადოება 

10 უსუბოვა ელმირა ახალგაზრდული ორგანიზაცია „იუნიონი“

11 ხარაძე მანანა მარნეულის დემოკრატ ქალთა საზოგადოება 

დანართი 4.

კვლევის

ფარგლებში

ჩატარებული

ფოკუს-ჯგუფების 

მონაწილეთა სია



შენიშვნებისათვის


