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ძვირფასომეგობრებო,კოლეგებო,პარტნიორებო,გილოცავთახალ2018წელს!
გისურვებთჯანმრთელობას,ბედნიერებასდაულევსიხარულს;ქვეყნისგამთლიანებასადა

ურთიერთპატივისცემას.
ორგანიზაციისდაფუძნებიდან10წელიგავიდა.ყოველიწელიიყოძიებისდაგამოწვევების,

მაგრამყველანიერთადვუმკლავდებოდითწარმოქმნილპრობლემებსდაშედეგებისმომსწრენი
ვხდებოდით.ამისდასტურიაჩვენსმიერბოლოსამიწლისპერიოდშიგანხორციელებულიმნიშ
ვნელოვანიპროექტები:
 „გენდერულითანასწორობადაევროინტეგრაცია,ვიშეგრადისქვეყნებისგამოცდილებააღ
მოსავლეთპარტნიორობისქვეყნებისათვის“(ვიშეგრადისსაერთაშორისოფონდი);
 „ქალთაგაძლიერებასაქართველოსმთიანრეგიონებში“(UNWomenსაქართველოში);
 „დასავლეთსაქართველოსქალთამდგრადიგანვითარება,პროფესიულიდონისამაღლებადა
პიროვნულიუნარჩვევებისგანვითარება“(BrotfürdieWelt);
 პროექტი,რომლისგანხორციელებადავიწყეთ2017წელს:„ნაბიჯნაბიჯუკეთესიმომავლი
საკენ“ (ევროკავშირის და ავსტრიის განვითარების სააგენტოს მხარდაჭერით) პროექტის
განმახორციელებელიპარტნიორიHilfswerkAustriaInternational;ადგილობრივიპარტნიორე
ბი:იგპქალთაასოციაცია„თანხმობა“,საზოგადოებრივიკოლეჯი„იბერია“;ზუგდიდისშოთა
მესხიასსახელობისუნივერსიტეტი.
სწორედეს მრავალფეროვნება იყომთავარიგამოწვევაორგანიზაციისათვის თითოეული

პროექტისხვადასხვამიმართულებისაა,მაგრამსაბოლოოჯამშიემსახურებაადამიანთა(ქალთა
დამამაკაცთა),განსაკუთრებითიგპდასიღარიბისზღვარსქვემოთმცხოვრებიადგილობრივი
მოსახლეობის,პრობაციონერების,განრიდებულების,ყოფილიმსჯავრდებულებისდამათიოჯა
ხისწევრებისუფლებებისდაცვას,განათლებას,სოციალურეკონომიკურიმდგომარეობისგაუმ
ჯობესებას.

2017წლისმიწურულსშემიძლიავთქვა,რომმეწარმექალთაფონდისსაქმიანობანაყოფიერიიყო
დაშევძელით,წარმატებითშეგვესრულებინაჩვენსმიერაღებული ვალდებულებები.ესშესაძლე
ბელიგახდაპარტნიორორგანიზაციებთანთანამშრომლობით.განსაკუთრებითგამოვყოფკულტუ
რულჰუმანიტარულფონდ„სოხუმს“,რომლისოფისშიცვიყავითგანთავსებულიეს10წელი.

მადლობასგიხდითმეწარმექალთაფონდისყველათანამშრომელს,ასევეფონდი„სოხუმის“
კოლექტივსდაქსელის„მხოლოდერთადდავამარცხებთსიღარიბეს“წევრებს.

განსაკუთრებულიპატივისცემადამადლობამხარდაჭერისათვისჩვენსდიდიხნისდონორსდა
პარტნიორსBrotfürdieWeltს,მისმთლიანსტაფს,ქალბატონებსIlonkaBoltzeს,DorotheaWolfს,
ClaudiaHindererს.მადლობაGundiDickს,ორგანიზაციიდანმოვლინებულპროფესიონალს,მეწარ
მექალთაფონდისსტრატეგიისშემუშავებისადაგანვითარებისპროცესისხელშეწყობისთვის.

დიდიმადლობათითოეულადამიანს,ვინციყოჩვენთანდაჩვენსგვერდით,რაცგვაძლევდა
ძალასდასტიმულს,კარგადდაერთგულადგვეკეთებინაჩვენისაქმე.

კიდევერთხელგილოცავთახალწელს,წარმატებულდაშედეგიან2018წელსგისურვებთ!

მერიგელაშვილი
მეწარმექალთაფონდისთავმჯდომარე

2017წლისმიწურულსშემიძლია
ვთქვა,რომმეწარმექალთაფონდის

საქმიანობანაყოფიერიიყოდა
შევძელით,წარმატებით

შეგვესრულებინაჩვენსმიერ
აღებულივალდებულებები.
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მეწარმე ქალთა ფონდმა 20151017  წლებში  განახორციელა პროექტი

„დასავლეთსაქართველოსქალთამდგრადიგანვითარება,პროფესიული

დონისამაღლებადაპიროვნულიუნარჩვევებისგანვითარება“საერთა

შორისოორგანიზაცია„პურიმსოფლიოსათვის“(BrotfürdieWelt)ფინან

სურიმხარდაჭერით.

პროექტისგანხორციელებისარეალი:

იმერეთი(ქუთაისი)

სამეგრელო(ფოთი)

ლეჩხუმი(ცაგერისმუნიციპალიტეტი)

პროექტიგანხორციელდაშემდეგიმიმართულებებისმიხედვით:

1.სკოლასაშუალოასაკისქალებისათვის„ადმინისტრაციულისაქმისწარ

მოებადასაქმიანიეტიკეტისნორმები“

2.მაღალმთიანირეგიონისქალთამდგრადიგანვითარება

3.მენტორულიუნარჩვევებისგანვითარება

4.საზოგადოებასთანურთიერთობა,ადვოკატირება,ლობირება

პროექტი„დასავლეთ
საქართველოსქალთა
მდგრადიგანვითარება,
პროფესიულიდონისამაღლება
დაპიროვნულიუნარ-ჩვევების
განვითარება“
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პროექტი„დასავლეთსაქართველოსქალთამდგრადი
განვითარება,პროფესიულიდონისამაღლებადა
პიროვნულიუნარ-ჩვევებისგანვითარება“

სკოლასაშუალოასაკისქალებისათვის
„ადმინისტრაციულისაქმისწარმოებადა
საქმიანიეტიკეტისნორმები“

სკოლისმიზანიასაშუალოასაკისქალების
კვალიფიკაციისა  და ცოდნის ამაღლება  და
მათი შემდგომი დასაქმების ხელშეწყობა. ეს
პროგრამაითვალისწინებსპროექტისმონაწი
ლეთააღჭურვასიმცოდნითადაუნარჩვევე
ბით,რომელიცაუცილებელიამათიკარიერის
დაგეგმვისადაგანვითარების,პიროვნულიდა
პროფესიულიუნარჩვევებისდაუფლების,ინ
ტერესების,ფასეულობების სწორადშეფასე
ბის,პრიორიტეტებისგანსაზღვრისადამიღე
ბულიცოდნისშედეგადთვითშეფასებისამაღ
ლებისათვის.

სკოლაში შეისწავლება საოფისე კომპი
უტერული პროგრამები, საქმისწარმოება,
„ორისის“ ბუღალტერია და ინგლისური ენა.
მეწარმექალთაფონდისკოლისკურსდამთავ

2015-2017წლებისმონაცემებით,პროექტისფარგლებში

ქუთაისსადაფოთში 270 ქალი გადამზადდა ინგლისურ

ენაში,კომპიუტერულპროგრამებსადაბუღალტრულაღ-

რიცხვაში:

ქუთაისში-135ქალი,ფოთში-135ქალი.

270ქალიდან:დასაქმდა,სამსახურიშეინარჩუნადაეკო-

ნომიკურიმდგომარეობაგაიუმჯობესა103-მაქალმაანუ

38%-მა.

აქედან:

ქუთაისში-50ქალი,ფოთში-53ქალი.

რებულებს უწევს რეკომენდაციას დამსაქ
მებლებთან. ის უნარები, რომელიც ჩვენთან
შეისწავლება, სამსახურის შენარჩუნებასადა
დასაქმებაშიერთერთიმთავარიფაქტორია.

ქალთასკოლამუშაობსქუთაისსადაფოთ
ში. სწავლებისკურსის აუცილებლობა ბენე
ფიციართა აქტიური მომართვიანობიდან და
წარმატებული ისტორიებიდან ჩანს. ქალებს,
რომლებიცორგანიზაციაშიმოდიან,სხვადას
ხვა ისტორია აქვთ. მათ სჭირდებათ გვერ
დითდგომადასათანადოდახმარება.მეწარ
მექალთაფონდიაქტიურადმუშაობსქალთა
სოციალურეკონომიკურიმდგომარეობისგა
უმჯობესებისა და იმ უნარჩვევების განვი
თარებისათვის,რომლებიცშრომითიბაზრის
მთავარმოთხოვნასწარმოადგენს.
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სკოლასაშუალოასაკისქალებისათვის

კურსდამთავრებულები
ქუთაისი

1.ელისოშუბითიძე
2.მარინაგვენეტაძე
3.თეაჯანგავაძე
4.თამარმინდიაშვილი
5.ხათუნაჭანტურიძე
6.ინგაბლიაძე
7.რაისაანტონოვა
8.მირანდაბობოხიძე
9.შორენაჯიაძე
10.მელანოკუხიანიძე
11.მარინაგიორხელიძე
12.ნანადვალი
13.მანანაბენიძე
14.ეკაოჩხიკიძე
15.ნანაბელთაძე
16.ჟანამეძველია
17.ცირალაბაძე
18.ნინოჭოლაძე
19.თამარსოხაძე
20.მაიახუჯაძე
21.ირინეგაგოშიძე
22.ნანაკეკუა
23.ინდირაკოჩაძე
24.ლალიბაბუნაშვილი
25.ლალიგუბელაძე
26.მაყვალაკოხრეიძე
27.ლოლიტაანიკეევა
28.თამარდვალიშვილი
29.თამთაბოჭორიშვილი
30.თამარკილაძე
31.მზევინარხაჭვანი
32.ირინამანაგაძე
33.მარინაამბროლაძე
34.თეკლეოყუჯავა
35.სოფიოლომთაძე
36.ანანადირაძე
37.თინათინგამეზარდაშვილი
38.ინგარევიშვილი
39.მაკაბაღდავაძე
40.ლალიგაჩეჩილაძე
41.მაიაგაბესკირია
42.ცირაკუჭავა
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ხათუნაჭანტურიძე
(ქუთაისი)
მე ქალთა სკოლის ერთერთი კურ
სდამთავრებული ვარ. სკოლამ ბევ
რი რამ შემძინა, დამაახლოვა და
დამამეგობრაუამრავკარგადამიან
თან.
მეწარმე ქალთა ფონდი ერთერ
თიწარმატებულიორგანიზაციაადა
წარმატებებსვუსურვებ!

იამზეგორგოტიძე(ქუთაისი)
უღრმესი მადლობა მეწარმე ქალ
თაფონდისარაჩვეულებრივგუნდს
ლიდერიქალებისგამოვლენასადა
პროფესიულ სრულყოფაში გაწეუ
ლიღვაწლისთვის!

43.მარიამშალამბერიძე
44.მარინეკალმახელიძე
45.ბელაკუპრეიშვილი
46.ნონაგვაძაბია
47.ლალინარმანია
48.ტატიანა
კარკალაიადაშნიანი
49.ფერიდელორია
50.მარინემესხია
51.ნატოგელენიძე
52.ირმაქათამაძე
53.თინათინგოგიძე
54.ირმაკაშმაძე
55.მზიამურუსიძე
56.თეაყუფარაძე
57.მაკადიანოსაშვილი
58.ლიანაივანეიშვილი
59.სოფიაქეცბაია
60.მანანადვალი
61.ლალიჭანტურია
62.მაიაგოგიძე
63.ჟანაკიკვაძე
64.მარგარიტიკაშმაძე
65.გალინასოხაძე
66.მარიამრობაქიძე
67.შორენაახალაძე
68.გაიანეტუკვაძე
69.სალომეგვეტაძე
70.მარინაშალამბერიძე
71.ანანოგელაშვილი
72.მაიაკანდელაძე
73.ირინაგაბელაშვილი
74.ეკატერინეგოგიძე
75.ირინეხუციშვილი
76.ხათუნაკაცაძე
77.ლიააბჟანდაძე
78.ანნაფურცელაძე
79.ზოიაგიორხელიძე
80.ლიაკოპალეიშვილი
81.ელენემინდიაშვილი
82.ოლღაჯანელიძე
83.ქრისტინეთოდუა
84.ნანათურქიამექვაბიშვილი
85.ნინონემსიწვერიძე
86.ხათუნადევიძე
87.მარიამმექვაბიშვილი
88.მირანდაკუბლაშვილი

89.თამილაგეგეშიძე
90.თამარმინდიაშვილი
91.თეახარაბაძე
92.თეონავირსალაძე
93.ლალიგახარია
94.ბელაგაგუა
95.ნინოლიტკინი
96.იაგაზდელიანი
97.თეონაშალამბერიძე
98.მზიაარეშიძე
99.ნონაშველიძე
100.ეთერჩაჩუა
101.მარინამიქაუტაძე
102.ელისოდვალიშვილი
103.ნათიაბელთაძე
104.თამარგოჯიაშვილი
105.ხათუნათორთლაძე
106.ხათუნაპერანიძე
107.მაიაგველესიანი
108.ირინაინაკავაძე
109.ანალანჩავა
110.თამილადევდარიანი
111.ფიქრიათურქია
112.ელენეფხაკაძე
113.ნატალიაიობიძე
114.თათიამთვარელიძე
115.ცირათოლორდავა
116.ანანოარიშვილი
117.ქეთევანკიკნაძე
118.თეონაშვანგირაძე
119.მანანაყურაშვილი
120.თამარნაჭყებია
121.ქეთევანჯიშკარიანი
122.ნინოქარქაშაძე
123.ლატავრაშალამბერიძე
124.ნინოკუჭუხიძე
125.სალომებახტაძე
126.სალომედევიძე
127.ქეთევანჩაგანავა
128.მზეხათუნარიშვილი
129.ეკააბულაძე
130.მარინაბასილაია
131.ციცინოკინწურაშვილი
132.ეკაკუხიანიძე
133.ნანაბერულავა
134.ეთერჭინჭარაძე
135.თამუნაკოხოძე
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გამოვხატავგულწრფელმადლიერებასმეწარმექალთაფონდის
ორმხრივითანამშრომლობისდადახმარებისთვის,რაცგაწიეთ
სამთვიანიკურსებისუფასოსწავლებისას,იმგარემოსთვის,რაც
სუფევსთქვენთან: პროფესიონალიზმი, ერთგულებადა სიყვა
რულიადამიანებისმიმართ,რომლისსულისჩამდგმელიაასის
ტენტიანჟელაჩიხლაძე,რომელმაცთავისითავმდაბლობითდა
საქმისადმი სიყვარულით გაგვაერთიანა და დაგვაახლოვა ერ
თმანეთისთვისუცხოქალბატონები.
შევქმენით საექსკურსიოჯგუფი ქალთასკოლელი ხათუნა ჭან
ტურიძისხელმძღვანელობით.ამჯგუფმამოილოცადადაათვა
ლიერასაქართველოსისტორიულიმხარეები. ვცდილობთ,ერ
თმანეთსგავუზიაროთგამოცხადებულვაკანსიებთანდაკავში
რებულისიახლეებიდაერთმანეთსხელიშევუწყოთდასაქმებაში.
მადლობა მეწარმე ქალთაფონდისთავმჯდომარეს  მერი გე
ლაშვილს პროფესიონალი კადრების შერჩევისთვის,  ცოდნის
გაღრმავებაშიხელშეწყობისთვის,ახალიმეგობრებისადასაინ
ტერესოპროექტებისთვის!

ჩემიმეგობარიფონდიმეასევუწოდეფონდს,
რომელიც ქალთა საჭიროებებზეა მორგებული.
გაოცებული ვარ ასეთიორგანიზებული, კვალი
ფიციურიკადრებით,რომლებიცმაქსიმალურად
ცდილობდნენ,შეექმნათჩვენთვისკომფორტული
სასწავლოგარემო.ზუსტადისუნარებიშეგვას
წავლეს, რასაც ჩვენ უმაღლეს სასწავლებლებ
ში არ ვსწავლობთ, არადა დასაქმების ბაზარზე
მნიშვნელოვანია.
მადლობაქალთასკოლასესნამდვილადავტო
რიტეტულისკოლაა,რადგანსკოლაშიგადამზა
დებული ქალები წარმატებულთანამდებობებზე
არიანწარმოდგენილები.თქვენსჭირდებითქა
ლებს გასამხნევებლად და თვითშეფასების ასა
მაღლებლად!თქვენმოგვეცითახალიცხოვრების
დაწყებისსტიმული.
წარმატებებს გისურვებთ, საინტერესო პროექ
ტებისგანხორციელებას!

სკოლასაშუალოასაკისქალებისათვის

წარმატებებიმეწარმექალთა
ფონდს!
თქვენ ყოველთვის დგახართ
ქალთა პრობლემების მოგვა
რებისსადარაჯოზე.
აქ გატარებული ყოველი
დღე განსაკუთრებული იყო
ჩემთვის, დასამახსოვრებელი
და ბევრის მომცემი, რის
თვისაც მადლობას ვუხდი
გუნდისყველაწევრს!

თეაჯანგავაძე
(ქუთაისი)

ელისო
შუბითიძე
(ქუთაისი)

ფატიმააბხაზავა
(ფოთი)
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1. მაგულიარველაძე
2. შორენაწოწონავა
3. ლუიზაჯოლოხავა
4. ნაირაჩაჩუა
5. თამარგვასალია
6. მზიანიკოლავა
7. ლალიშეროზია
8. მონიკალაცუზბაია
9. ირმაახალაია
10.მზექალაპირტახია
11.ნონაბაკურაძე
12.შორენაკიკალეიშვილი
13.ნანაკუცია
14.თათიაკილასონია
15.მაგდასიორდია
16.მაიამაღნარაძე
17.ზაირაბაქრაძე
18.მარინაჯოჯუა
19.ანეტასულაქველიძე
20.მაიაჭოჭუა
21.ნანათოფურია
22.ბელაბაკურაძე
23.ელდენაკალანდაძე
24.ნანიმიქაძე
25.ნონაალანია
26.ნონაგვაზავა
27.რაისაუჩაგიშვილი
28.მარინაგაზდელიანი
29.ფატიმააბხაზავა
30.ნანასორდია
31.თამარკაჭარავა
32.თამარხვიჩია
33.მარინათურქია
34.ლიანაახობაძე
35.თეონაფაცია
36.ნანაგოგონაია
37.სოფიოცარციძე
38.ჯილდაჯანგველაძე
39.მარიამბაჯალაძე
40.თეონადარჯანია
41.ანნაპატარაია
42.ილონაფირცხალავა
43.მაიამიმინოშვილი
44.ლირასამუშია

45.ლელაკვერენჩხილაძე
46.მანონიხაბურზანია
47.ირინეანდრიაძე
48.მარინახარაიშვილი
49.ეკატერინეარველაძე
50.თამარგეფერიძე
51.ლაურაბოჯგუა
52.მაიაცხადაია
53.დარეჯანბერაია
54.იზაბელაჩაჩიბაია
55.ინგაფარულავა
56.ხათუნაჩანქსელიანი
57.ლიაღვანიძე
58.ნათიაკოკაია
59.ნინოთოფურია
60.ირინაბუკია
61.მაკაკონჯარია
62.ნათიაგუჯაბიძე
63.ბელაკაკლიანი
64.სოფიოალექსანდრია
65.ნინოხაბიაშვილი
66.ნანარუბენია
67.ვერაბასილაია
68.ნინოჭანტურია
69.ნანიჩაჩავა
70.ეკატერინეარველაძე
71.ნელილოლუა
72.მარინარუბენია
73.სანათაბარძემიშვილი
74.თიაკოპაძე
75.შორენაშავაძე
76.ირმაქირია
77.მარინახარბედია
78.თეაქოიავა
79.ნონასიმონია
80.ნინოაბხაზავა
81.თინათინცხვიტარია
82.ქეთევანკუსიდი
83.მაკაქარდავა
84.ელზასილაგავა
85.ნინოგოგუაძე
86.ანჟელაჭითანავა
87.ქეთევანაბრამია
88.ილონაკრავჩენკო

89.მარინახურცილავა
90.დარეჯანბერაია
91.რუსუდანბურბუმია
92.ნათიანიკოლაიშვილი
93.დოდოცომაია
94.ნატოსიგუა
95.ნანილომაია
96.ნინელიდიდბერიძე
97.ნატალიანადარაია
98.თამარტიკარაძე
99.ეკატერინეგეგენავა
100.რიტააფხაზავა
101.ნინოგოგოლი
102.მაკანადირაძე
103.ირმახურცია
104.ლანალომაია
105.ელისომუშუქია
106.თეონაგოგიშვილი
107.მაიაჯელაძე
108.ხათუნაალიხანაშვილი
109.ირმაზარქუა
110.სოფიომელიბიანი
111.მარინაქაჯაია
112.ლელალაშქარავა
113.ლელასიჭინავა
114.თამარპატარიძე
115.ნონალაშქარავა
116.რუსუდანკუპრეიშვილი
117.ლოლაკუჭუხიძე
118.მზიანიკოლავა
119.თამარქარქაშაძე
120.ჟანაჩერქეზია
121.ნათიამალანია
122.ანჟელამალანია
123.თამარჯანაშია
124.მაიაჯელაძე
125.ელეონორადაგარგულია
126.ნინასიმონია
127.მირანდაღურწკაია
128.მანანადორჩოშვილი
129.ნინოცანავა
130.შორენალემონჯავა
131.მირანდაგუჯაბიძე
132.იზოლდაკაკულია
133.ეკახურცია
134.ეკატერინეკაკულია
135.რიტამუშუქია

კურსდამთავრებულები
ფოთი
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ოლენა ჯანელიძეს მანამდეც ყველაფერი
ჰქონდა,რომადამიანსმისმიმართსიმპათიები
გასჩენოდა:

კარგიგანათლებაცოტაუცნაურიიყომი
სისწავლისამბავი.სოხუმშიდაიწყო.სტუდენ
ტობის ერთი წელი იქ გავიდა (სასიამოვნოდ
ახსოვს ის პირველი წელი ლამაზ ზღვისპირა
ქალაქში).მერეომიდაიწყოდათბილისშიგა
აგრძელა  სოხუმის უნივერსიტეტთან ერ
თად.თუმცასამიწელიქუთაისშისწავლობდა
და ბოლოს თბილისში დაასრულა. ასე გავლო
სტუდენტობამ სამ ქალაქში. გერმანული ენის
სპეციალისტია. მუშაობდა ინდივიდუალურად,
მოსწავლეებთან. ოჯახური საზრუნავის გამო
სამსახურზეარცფიქრობდა...

კარგიოჯახიოთხნიარიან.სამიდაჰყავს.
ქალიშვილებიდედასდაემგვანნენშვილთასი
მრავლეში.

ოლენაოთხიშვილისდედაა.დავითიმომა
ვალიექიმია, კონსტანტინეაბიტურიენტიადა
უკვეაქვსთავისირთულიარჩევანი.ლუკა14
წლისაა, ნაბოლარა ეკატერინე ჯერ მხოლოდ
პირველკლასშია.ოთხიშვილისდედობაადვი
ლი არ არის, მაგრამ კარგ, მზრუნველმეუღ
ლესთანერთადიყოფსსაოჯახოსაზრუნავს.

ოლენა (ოფიციალურად ოლღა ჰქვია, მაგ
რამ ამ სახელითუფრო იცნობენ  მართლაც
ლამაზისახელია)ისედაცგამოირჩეოდაკარგი
ოჯახიშვილობით,განათლებით,მეოჯახეობით
დამეუღლეობადედობით...

თუმცა ერთმა დღემ ისე შეცვალა მისი
ცხოვრება,რომსულსხვაადამიანადიქცა...

იმ ერთ დღეს ნატო ქათამაძემ, ქუთაისის
საკრებულოსდეპუტატმა,რომელიც მეწარმე
ქალთაფონდისდიდი მეგობარიდა მხარდამ
ჭერია, თავის სამაჟორიტაროუბანში ქალებს
უთხრა,რომფონდიქალთაგაძლიერებისთვის,
თვითშეფასების ამაღლებისა და შემდგომი
დასაქმების ხელშეწყობისთვის პროექტს
ახორციელებდა...

ის ტორია

ქალთასკოლისდამთავრების
შემდეგშეცვლილიცხოვრება

ოლენა დაინტერესდა, მოეწონა პირობები,
შეთავაზებები...დამივიდა.

 ქალთა სკოლაზე ბევრისთქმა შემიძლია,
 ამბობსოლენა.  კომპიუტერზე მუშაობა აქ
ვისწავლე. ინგლისური, საბუღალტრო საქმე.
მაგრამარამარტოცოდნისმიღებაიყომთა
ვარი.კომუნიკაცია,საინტერესოქალებისგაც
ნობა და მათთან ურთიერთობა, სხვადასხვა
ღონისძიებაში ჩართვა, მეტის მიღების მოტი
ვაცია.ყველაფერმაამანშემცვალა.აქტიურმა
ცხოვრებამგონებისუკეთამუშავებაციცის.

არადა, ფიქრობდა, შვილები დაიზარდნენ,
ვიქნებისახლში,მეტირაუნდავაკეთოო...მაგ
რამორიწლისწინ,ქალთასკოლარომდაამ
თავრა,მიხვდა,რომესარიყოსაკმარისი,მე
ტიშეეძლო.ბუნებითხომმაქსიმალისტია,შვი
ლებისგანაც მაქსიმუმს მოითხოვს, საკუთარი
თავისგანაც...სწორედამდროიდანდაიწყომე
ტისწავლა,განვითარება.გაიარატრენინგების
ციკლი: ინკლუზიური განვითარება (რთული
ქცევისმართვა),სასწავლოსერვისებისშემუ
შავება, თანამედროვე ინტერაქტიური მეთო
დები, თანამედროვე მიდგომები სკოლამდელ
აღზრდაში.

ახლის მიღებისკენ, საკუთარი პოტენცი
ალის მეტი გამოვლენისკენ სწრაფვა ქალთა
სკოლის დამთავრების მერე გაუჩნდა... შედე
გიცგამოჩნდაქუთაისისერთერთსკოლაში
დაიწყომუშაობასპეციალურმასწავლებლად.

4შვილისდედა,აქტიურიქალბატონიარკარ
გავსურთიერთობასმეწარმექალთაფონდთან,
ესწრება ღონისძიებებს, ყველა შეხვედრას, სა
დაციწვევენ.დაროგორცამბობს,მადლობელია
ქალთაორგანიზაციის,რომელმაცცოდნაცმის
ცადაცხოვრებისსტილიცშეუცვალა.
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პროექტისერთერთიშემადგენელინაწი
ლიამაღალმთიანირეგიონისქალთამდგრა
დი განვითარება  პროფესიული დონის
ამაღლება და პიროვნული უნარჩვევების
განვითარებაცაგერისმუნიციპალიტეტში.

პროექტისძირითადიმიზანიიყოქალების
პროფესიული დონის ამაღლება ტრენინგე
ბისა და მასტერკლასების ჩატარების მეშ
ვეობით,მაღალმთიანრეგიონში არსებული
პრობლემების გამოკვლევა, ამ პრობლემე
ბის გადაწყვეტის გზების გამონახვა, ქალე
ბის მონაწილეობაცაგერის მუნიციპალიტე
ტის სოფლების თვითმმართველობის პრო
ცესებში.

სამუშაო რეგიონად შეირჩა სამი სოფე
ლი: ქვედა ცაგერი, ჩხუტელი, გვესო. შეიქ
მნასამისაინიციატივოჯგუფი1010ქალის
შემადგენლობით. საინიციატივო ჯგუფთან
ჩატარებული შეხვედრებისა და ინფორმა
ციებისურთიერთგაცვლისშედეგადგამოვ
ლინდა 23 პრობლემა, მათი უმრავლესობა
 21უკვემოგვარდა. საინიციატივოჯგუფი
დაესწრო სოფლის თვითმმართველობის 24
შეხვედრას.

20152017 წლებში ჩატარდა ტრენინგები
შემდეგთემებზე:

ქალთა უფლებების დაცვის საერთა
შორისოდაეროვნულიმექანიზმები

თვითმმართველობა და საზოგადოების
ჩართულობა

მცირებიზნესისმართვა
სასამართლოპრაქტიკადასაქმისწარმო

ებასასამართლოებში
ნიადაგისგაუმჯობესებისშესაძლებლობა

პროექტი„დასავლეთსაქართველოსქალთამდგრადი
განვითარება,პროფესიულიდონისამაღლებადა
პიროვნულიუნარ-ჩვევებისგანვითარება“

მაღალმთიანირეგიონის
ქალთამდგრადიგანვითარება
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ჰუმუსის მეშვეობით და ადგილობრივი რე
სურსებით

ქალთაპოლიტიკურიჩართულობა:თანას
წორობადათანამონაწილეობა

მიღებული ცოდნის შედეგად საინიცია
ტივო ჯგუფებმა ცაგერის მუნიციპალიტე
ტის თვითმმართველობაში გადასაწყვეტად
წამოაყენეს5წინადადებადახუთივეგადა
იჭრა.

დაგეგმილი აქტივობების შესაბამისად
ჩატარდა  27  მასტერკლასი  სხვადასხვა
პროფესიაში:

მეფუტკრეობის პროფესიული ცოდნისა
დაუნარჩვევებისგაძლიერება

ტანსაცმლის ინდკერვის უნარჩვევების
განვითარება

მზარეულისდა კონდიტერის პროფესიის
განვითარება

კენკროვანი კულტურების მოვლამოყ
ვანა

საკვები პროდუქტების მოვლაშენახვა
და ევროკავშირში გატანის შესაძლებლობა
ცაგერისრეგიონისთვის

საკვებიპროდუქტებისუსაფრთხოებადა
ევროკავშირშიგატანისშესაძლებლობა

ამ ღონისძიებებში მონაწილეობა მიიღო
310მაადამიანმა.

მასტერკლასებმა განსაკუთრებული ინ
ტერესი გამოიწვია, რადგან საჭიროა ცოდ
ნის ამაღლება ბაზარზე არსებული სიტუა
ციის შესახებ, კულტურების აგროტექნო
ლოგიების, მცენარეთამოვლისადადაცვის
კუთხით.

მასტერკლასების მონაწილეებს მიეწო
და ინფორმაცია უეკლო მარწყვის, ჟოლოს,
ლურჯიმოცვისსახეობების,მათიაგროტექ
ნოლოგიების, მოვლის, სასარგებლოთვისე
ბების, კომპოსტის წარმოების ხერხის და
მისი გამოყენების პირობების შესახებ, ნია
დაგის გაუმჯობესების თუ სასოფლოსამე
ურნეო პროდუქტების მოვლაშენახვის სა
კითხებზე.მნიშვნელოვანია,რომპროექტში
ჩართულ ადამიანებს გაეწია იურიდიული
კონსულტაციები მიწის დამტკიცების კანო
ნისშესახებცაგერისმუნიციპალიტეტში.
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2017 წლის 24 ნოემბერს მეწარმე ქალთაფონდმა
ცაგერის მუნიციპალიტეტში ჩაატარა მასტერკლა
სითემაზე„ნიადაგისგაუმჯობესებისშესაძლებლობა
ჰუმუსისმეშვეობითდაადგილობრივირესურსებით“.

სულესწრებოდა24ბენეფიციარი,აქედან11მა
მაკაცი,13ქალი.

მოწვეულმა ტრენერმა მერაბ ბარათაშვილმა
მსმენელებს მიაწოდა ინფორმაცია მცენარეთა სა
ხეობების მიხედვით ნიადაგის მომზადების წესზე,
განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო ჰუმუსის
წარმოებისშესაძლებლობასადგილობრივირესურ
სებით,მისგამოყენებასდამოსალოდნელშედეგებს.

აღნიშნულისაკითხებისგანხილვამდიდიგამოხ
მაურებაგამოიწვია,რაცაისახამონაწილეთამიერ
გამოთქმულმოსაზრებებში:

ნატო სილაგაძე: „გავერკვიე ჰუმუსის მომზადე
ბის წესში, მინდარომ ნარჩენი პროდუქტებითდა
ვამზადოჰუმუსიდამივიღოეკოლოგიურადსუფთა
პროდუქტი“.

ნათიაკვირიკაშვილი:„ძალიანსაინტერესომას
ტერკლასიჩატარდა,კარგიიქნება,უფროხშირად
თუჩატარდება“.

ამირანხეცურიანი:„მომეწონაჰუმუსისმომზა
დებისტექნოლოგია,ევროპულიქვეყნებისმაგალი
თებინიადაგისმომზადებისთვალსაზრისით“.

ჯოზეფჩეხი (მენეჯერი სლოვაკეთიდან ჰიდრო
ელსადგურის ჯონოული1 აშენების საკითხებში
ცაგერის მუნიციპალიტეტში): „ძალიან კარგი მას
ტერკლასიიყო.ჰუმუსისგამოყენებასაქართველოს
სოფლის მეურნეობის განვითარების თვალსაზრი
სითაუცილებელიპირობაა“.

მასტერკლასიცაგერში
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თუადამიანსაქვსშრომისუნარიდაამას
თან ერთად, ღირსების გრძნობა, რომ ხელი
სხვას არ გაუწოდოს სამათხოვროდ, მშიერი
არასდროსიქნება,თქვაქალბატონმა,რომე
ლიცცაგერისმუნიციპალიტეტისმაღალმთიან
სოფელლასურიაშშიცხოვრობს.

ნუნუ ახვლედიანმა არა მხოლოდ საკუ
თარი ოჯახი მოაღონიერა, არამედ  სოფე
ლიც. თანასოფლელებს აჩვენა მაგალითი
იმისა, რომ ფეხზე მყარად დადგომა სოფ
ლადაც შეიძლება. ირგვლივ რომ ღორი არა
ვის ჰყავდა, მისი ღორები ლასურიაშის ტყე
ებში იკვებებოდნენ და ქალბატონი ნუნუც
ღორის უგემრიელეს ლორს ამზადებდა.
ამასობაში ქვეყნის ხელისუფლებაც მიხვდა,
ქართულიღორისლორიგემრიელიყოფილაო
და მეღორეობის აღორძინების გზების ძებნას
შეუდგა.ბოლოორისამიწლისგანმავლობაში
შემორჩენილიქართულიღორიაღირიცხა,რომ
მისიგამრავლებისთვისხელიშეეწყოთ.ცაგერ
შიცაღრიცხესქართულიჯიშისღორები.

ქალბატონნუნუსსოფლისმეურნეობისსა
მინისტროს სამეცნიერო ცენტრის მეცნიერ
თანამშრომელმაურჩია:სუფთაქართულიჯი
შის ღორები გყოლია, გაამრავლე, არ წააგებ,
უკვექართულიჯიშისღორიცკარგადიყიდე
ბა,თანაცქვეყანასდაეხმარები,რომესჯიში
არგადაშენდესო...

დანუნუახვლედიანმაცმოჰკიდახელიქარ
თულიჯიშისღორისგამრავლებას.

საინტერესოამისინაამბობი:
 არ იყო ადვილიღორის გამრავლება. სა

ხელმწიფოს არანაირი ფინანსური დახმარება
არშემოუთავაზებია.ჯიშიანიდათანაცსუფ
თა ქართული სისხლის კერატის შესაძენად
მეზობელ სოფელში წავედი. ასე ვაქციე ორ
წელიწადშიჩემიორიღორიოცად.რასაკვირ
ველია, ეს ჩემთვის შემოსავალი იყო, მაგრამ
ამდენღორსკაპიტალურისაღორედასჭირდა
დამისიასაშენებელითანხაარმქონდა.საბედ
ნიეროდ, გამოჩნდა ორგანიზაცია, რომელიც
დამეხმარა  მასალა უფასოდ მომცეს, აშენე

ის ტორია

ბაში კი ახლობლები და ნათესავები მეხმარე
ბიან.საღორეს,როგორცჰიგიენურინორმები
ითვალისწინებს,სოფლიდან500მეტრისმოშო
რებით ვაკეთებ. ხალხი მეკითხება, საღორეს
აშენებთუდარბაზსო.მეცინება, მაგრამ ვუხ
სნი,რომცხოველიცსულიერიადათუგინდა,
შედეგიმოგცეს,პირობებიცუნდაშეუქმნა.ოც
ღორსრომ ერთ პატარა საღორეში შერეკავ,
დაიხოცებიან. თუ არ დაიხოცნენ, მათი არც
მწვადიივარგებსდაარცლორი.

ქართულიღორის აღორძინებალორის გა
მოდაიწყო.მაგრამქართულიღორიმხოლოდ
ლორიარარის,მასსხვაშემოსავალიცმოაქვს
და გარდა ამისა, ეკონომიურია. განსაკუთრე
ბით  მთაში, სადაცღორიტყისხილითიკვე
ბება.ზოგჯერქართულიღორიტყიდანმთელი
გაზაფხულზაფხულიარგამოდისდაპატრონს
შემოდგომაზეუკვეგამრავლებული,გოჭებით
უბრუნდება.ჩვენსღორსკისაკუთარიხილით
ვკვებავთ.სოფელშიუამრავიხილია,თავისით
ცვივამიწაზე,ოღონდარუნდადაგეზაროსდა
შეაგროვო.

ღორიყოველოთხთვეშიმრავლდება.ქარ
თული ღორი 78 გოჭს იძლევა და ეს ცოტა
არარის.მეგოჭებსაცვყიდი.ბევრგოჭსადა
ბევრხორცსსჯობს,ცოტაიყოს,მაგრამსა
სარგებლოდაგემრიელი.ქართულღორსარც
სარგებლიანობააკლია,არცწონა.ქართული
ნეზვი 140 კილოგრამი იზრდება, კერატი კი 
180კილოგრამი.

ლორირაჭაში წიფლის ან კოპიტის ბოლში
გამოჰყავთ. ჩვენში გამხმარი წაბლის მორე
ბიუხვადარის.ამმორსრომდავანთებთშაშ
ხისდასამზადებელსადგომში,შეიძლებაერთი
თვეც არ ჩაქრეს. ბოლავსდა არის. ასერომ,
სხვა საქმეებისაგან არ გვაცდენს. გემოვნება
ზევინდაობს,მაგრამმგონია,რომლეჩხუმუ
რილორირაჭულლორზე ნაკლები არ არის.
მეძალიანკარგადვყიდი.ნათესავებსუამრავი
ნაცნობიჰყავთ,რომლებიცზაფხულიდანმეხ
ვეწებიან,საზამთროდშენიღორებისლორიარ
გამოგვაპაროო...

„ლეჩხუმურილორირაჭულლორზე

ნაკლებიარარის...“
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პროექტი„დასავლეთსაქართველოსქალთამდგრადი
განვითარება,პროფესიულიდონისამაღლებადა
პიროვნულიუნარ-ჩვევებისგანვითარება“

მენტორულიუნარ-ჩვევების
განვითარება

პროექტის შემადგენელი ნაწილია ქალთა
პიროვნული  და მენტორული  უნარჩვევე
ბის განვითარება. ამმიმართულებისმიზანს
წარმოადგენსმენტორებისმიერშეხვედრები
სადავორკშოპებისჩატარებაახალგაზრდებ
თან, პრობლემების გამოვლენა და გადაწყ
ვეტა ახალგაზრდების ჩართვით მენტორულ
მოძრაობაში.

მენტორის ზეგავლენის შედეგად ახალ
გაზრდებმა შეძლეს თავიანთი პრობლემების
გადაჭრა. მენტორების დახმარებით მიიღეს
ცოდნა,რამაცხელიშეუწყოახალგაზრდების
თვითშეფასების ამაღლებას. მათმიიღეს გა
მოცდილება,შეძლესთავიანთიპოტენციალის
გამოვლენადაპრობლემებისადვოკატირება.
გაიზარდაახალგაზრდებისდასაქმებისშესაძ
ლებლობებიდაგაუმჯობესდამათიცხოვრე
ბისდონე.

ტრენინგებიგაიარა31ადამიანმა.

ტრენინგებზე განხილულ იქნა მენტორუ
ლიმხარდაჭერისძირითადიდასაკვანძოსა
კითხები,მენტორულიმიდგომებისადაურ

თიერთობის აწყობა, როგორც ზრუნვის სა
ფუძველი.

მეწარმექალთაფონდშიმენტორებადარ
ჩეულიქნასაზოგადოებრივიკოლეჯ„იბერი
ას“  დირექტორის მოვალეობის შემსრულე
ბელიანაცუცქირიძედაჯავახიშვილისსახე
ლობისუნივერსიტეტისქუთაისისფილიალის
პედაგოგინატალიათოდუა.

მენტორმა ანა ცუცქირიძემ და სამენტო
რო პროგრამაში ჩართულმა ახალგაზრდებ
მა  დახმარება აღმოუჩინეს კოლეჯ „იბერი
ას“ ერთერთ სტუდენტს  სამკერვალო ნა
წარმის სპეციალისტს, რომელსაც ოჯახური
პრობლემებიჰქონდა.გოგონასხელიშეუწყ
ვესსამუშაოსმოძიებაში,რათასაკუთარიშე
მოსავალი მიეღო. მათ მუშაობის დაწყებაში
ასევედახმარებააღმოუჩინესერთერთთა
ნაგუნდელსდამისმამას.

მენტორ ნატალია თოდუასა და ახალგაზ
რდების მიერ ქუთაისის ადგილობრივთვით
მმართველობაში შეტანილ იქნა წინადადება
ერთერთ სკოლასთან საგზაო გადასასვლე
ლისმოწყობისშესახებ,რაცგანხორციელდა
კიდეც.
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ირმან.27წლისაა.აქვსმე4ხარისხისნე
იროსენსორული სმენაჩლუნგობადა  მხედ
ველობის  სირთულე. სწავლობდა ქუთაისის
45ეყრუბავშვთასკოლაში.

ირმამ კოლეჯ „იბერიას“ შესახებ გაიგო
მეგობრებისგან,რომლებსაცუკვე დასრუ
ლებული ჰქონდათ სხვადასხვა  პროფესი
ული პროგრამა. ირმა კოლეჯში დედასთან
ერთადმივიდა.გაეცნოარსებულპროფესი
ებს,სახელოსნოებშიაკვირდებოდაპრაქტი
კულაქტივობებს.

ირმამ არჩევანი მზარეულის პროფესია
ზეშეაჩერა.მისთვისდაიგეგმაალტერნატი
ული პროფესიული ტესტირება, რომელშიც
მონაწილეობასიღებდნენ:დირექტორისმო
ადგილე, კარიერის მენეჯერი, პროფესიის
მასწავლებელი, ინკლუზიური განათლების
სპეციალისტები და ჟესტური ენის თარჯი
მანი. ერთდროულად, ირმა აქტიურად ჩა
ერთო მენტორულ მოძრაობაში, რომელსაც
ხელმძღვანელობსანაცუცქირიძე.თხოვნით
მიმართესკოლეჯს,ისეწარიმართოსსაგაკ
ვეთილო  პროცესი, რომ  სმენის არმქონე
სტუდენტისთვის  მაქსიმალურად  გასაგები
იყოს.ამმიზნითკოლეჯმააიყვანაჟესტური
ენისთარჯიმანი.სწავლისდასაწყისშიირმა
მხოლოდ თარჯიმანთან და მენტორთან ამ
ყარებდა კომუნიკაციას. უჭირდა სხვებთან
ურთიერთობა. ამ ურთიერთობების დროს
გამოვლინდა, რომ მას ჰქონდა სიტყვათა
მწირიმარაგი.

მენტორმა შეგირდებთან ერთად გაა
კეთა მცირე პრეზენტაცია „ინკლუზიუ
რი განათლების გუნდის“ ფუნქციების და

ის ტორია

ინკლუზიურიპროფესიული

განათლება-გზადასაქმებისაკენ

სხვადასხვა ტიპის შეზღუდვის მქონე ადა
მიანებთან ეფექტური კომუნიკაციის ხერ
ხების შესახებ,რისშემდეგაც  შეგირდე
ბისნაწილმა,თავისისურვილით,ისწავლა
გარკვეული  ჟესტები და თარჯიმნის  გა
რეშეცახერხებდნენმარტივკომუნიკაცი
ასირმასთან.

ყოველივეამისშედეგად,ირმაუფროკო
მუნიკაბელურიგახდა,ჩაერთოფორმალურ
დაარაფორმალურაქტივობებში.

გოგონასცხოვრებარადიკალურადშეიც
ვალა: მას გაუჩნდა ბევრი მეგობარი, რომ
ლებთანერთადაცდადიოდაექსკურსიებზე,
გასართობღონისძიებებზე.გაიზარდამისი
აკადემიური მოსწრება და სასწავლო კურ
სის დასასრულს გამოთქვა  სურვილი, რომ
გადასულიყო მომდევნოსაფეხურზე, სადაც
უცხოურ  სამზარეულოს შეისწავლიდა. ირ
მამდაამთავრასწავლებისმესამესაფეხური
დაკვალიფიკაციისდამადასტურებელიდიპ
ლომიცმიიღო.

მენტორისმიერუკვემოძიებულისამე
წარმეოპრაქტიკისობიექტებიდან,კარიე
რისმენეჯერისადაინკლუზიურიგანათ
ლების  სპეციალისტების დახმარებით  შე
ირჩაკლიენტებისსიმრავლითგამორჩეული
რესტორანი„ბაგრატი2007“.

პრაქტიკის გავლის შემდეგ, ირმას გაუ
ხანგრძლივდა სტაჟირების პერიოდი სამი
თვით. ამან უფრო აამაღლა მისი მოტივა
ცია. სამი თვის შემდეგ კი დამსაქმებელმა
გადაწყვიტამისისამსახურშიაყვანა.ირმან.
დღესაციქმუშაობსდაკმაყოფილიასაქმით,
შემოსავლით.
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პროექტი„დასავლეთსაქართველოსქალთამდგრადი
განვითარება,პროფესიულიდონისამაღლებადა
პიროვნულიუნარ-ჩვევებისგანვითარება“

საზოგადოებასთანურთიერთობა,
ადვოკატირება,ლობირება

შემუშავდაქალთასოციალურიროლისამაღლებისხელშემწყობისაკა-
ნონმდებლოდასარეკომენდაციოხასიათისწინადადებებიიმერეთისა
დასამეგრელოსრეგიონშიმოქმედიარასამთავრობოორგანიზაციების
ქსელის„მხოლოდერთადდავამარცხებთსიღარიბეს“მუშაობისშედე-
გად.
აქტიურადმიმდინარეობდა:
საზოგადოებრივიკამპანიებისაზოგადოებისინფორმირებისმიზნით;
ქალთა შრომითი უფლებების დაცვა, მათი ინფორმირება თავიანთი
უფლებებისშესახებ;
ქალთაშრომითიუფლებებისდაცვა,კვლევებისწარმოებაამმიმარ-
თულებით.

ქსელი„მხოლოდერთად
დავამარცხებთ
სიღარიბეს“

მეწარმე ქალთა ფონდის ორგანიზებით
ფუნქციონირებსქსელი„მხოლოდერთადდა
ვამარცხებთ სიღარიბეს“. ქსელში გაწევრი
ანებულია იმერეთის რეგიონში მოქმედი 12
არასამთავრობო ორგანიზაცია. ქსელის წევ
რი ორგანიზაციები სამი წლის განმავლობა
შიერთობლივადახდენდნენქალთაშრომითი
უფლებებისდაცვისაკენმიმართულისაკანონ
მდებლო წინადადებებისა დარეკომენდაციე
ბისშემუშავებას.

ქსელმაჩაატარაექვსისამუშაოშეხვედრა.
შემუშავდაერთისაკანონმდებლოდასამისა
რეკომენდაციოხასიათისწინადადება.

2017წლის16თებერვალსსაქართველოს
პარლამენტში დარგობრივი ეკონომიკისა და
ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტში პარ
ლამენტის დეპუტატებთან მეწარმე ქალთა
ფონდმა გააკეთა მოხსენება საკანონმდებლო
წინადადებაზე, რომელიც  მრავალშვილიანი
დედებისათვის(რომელთაცჰყავთსამიდამე

ტიშვილი)საგადასახადოშეღავათისდაწესე
ბას შეეხება; ინიციატივა მხარდაჭერილ იქნა
კომიტეტისსხდომაზედამსწრეთასრულიშე
მადგენლობისმიერ.აღნიშნულიინიციატივის
შესახებვრცელისიუჟეტიგავიდასაზოგადო
ებრივიმაუწყებლისსაინფორმაციოგადაცემა
„მოამბეში“.

 მომზადდა სარეკომენდაციო წინადადე
ბა იუსტიციის მინისტრის თეა წულუკიანის
სახელზე,რომელიც სამოქალაქორეესტრში
მოქალაქეებისათვის ცალკეულ საკითხებზე
(საოჯახოსამართალი,ოჯახშიძალადობისკა
ნონისპოულარიზაცია)საკონსულტაციოცენ
ტრებისშექნასშეეხება;

 მომზადდა ანკეტაკითხვარები, რომელ
თა საშუალებითაცგამოკვლეულ იქნა კერძო
სექტორში დასაქმებული ადამიანების უფ
ლებრივიმდგომარეობა;

  მეწარმე ქალთაფონდიერთერთი ინი
ციატორიაცვლილებებისა,რომლისსაშუალე
ბითაცორმაგიმოქალაქეობისმქონედევნილ
პირებსსაცხოვრებელიფართისმინიჭებისას
შეზღუდვამოეხსნათ;

 იმისგამო,რომქუთაისშიდამთლიანად
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საქართველოში ავტოსაგზაოშემთხვევებისას
გაიზარდა ფეხით მოსიარულეთა სიკვდილი
ანობა, მეწარმე ქალთაფონდმა 2016 წლის 1
ივლისს იურიდიულ საკითხთა კომიტეტს მი
მართარეკომენდაციითდაჩქარებულიწესით
განიხილოს  ავტოსატრანსპორტო საშუალე
ბებისმართვისასადმინისტრაციულისახდე
ლებისგამკაცრებისსაკითხი;

  2016 წლის 27 ივლისს მეწარმე ქალთა
ფონდმა მონაწილეობა მიიღო ინტერნეტგა
დაცემაში, რომელიც საგზაო უსაფრთხოე
ბის გაზრდის მოთხოვნით მოამზადა „ქუთა
ისიპოსტმა“; (იხ. http:/www.kutaisipost.ge/
statiebi/sazogadoeba/artikle/4023quthaisshi
sagzaokanonisgamkacrebasitkhoveninfografika);

2016წლის23დეკემბერსგაიმართაქსელის
„მხოლოდერთადდავამარცხებთსიღარიბეს“
სამუშაოშეხვედრა.მონაწილეებმაგანიხილეს
კერძო სექტორში დასაქმებული ადამიანების
კვლევისანალიზიდაგანსაზღვრეს2017წლის
მუშაობისპრიორიტეტები;შეხვედრაზეშემუ
შავდაშემდეგირეკომენდაციები:

1.ქსელისფარგლებშიშეიქმნასსაკონსულ
ტაციოკლუბი,რომლისსაშუალებითაცმოხ
დებადასაქმებულებისინფორმირება;

2. გაკეთდეს ანალიზი, როგორია ასაკობ
რივი კატეგორიის განათლების, სოციალუ
რი სტატუსის  ქალების მდგომარეობა მათი
შრომითიუფლებებისდაცვისკუთხით;

3.ჩატარდესდაუსაქმებელიქალებისგამო
კითხვაკვლევა და გაანალიზდეს დასაქმების
ხელისშემშლელიფაქტორები  ესგამოწვეუ
ლიაკვალიფიკაციითთუსახელმწიფოპროგ
რამების არაობიექტური მიდგომების (ნეპო
ტიზმი)გამო;

4. ქსელმა იმუშაოს სოციალურად დაუც
ველი ადამიანების უფლებების დაცვისთვის.
მოხდესშესაბამისირეაგირებაქულებისმინი

ჭებისას დარღვეულ პროცედურებზე და სო
ციალურადდაუცველიადამიანებისინფორმი
რებააღნიშნულსაკითხებთანდაკავშირებით.

მეწარმე ქალთა ფონდმა ჩაატარა კვლევა
კერძო სექტორში დასაქმებულ ქალთა
უფლებების დაცვის საკითხებზე. შემუშავდა
ანკეტაკითხვარი.

2016წლისივლისიდანნოემბრისჩათვლით
გამოიკითხა კერძო სექტორში დასაქმებული
116ადამიანი.

გამოკვლეულ იქნა მათი პრობლემები, შე
მუშავდარეკომენდაციები:

აუცილებელია სახელმწიფოს მხრიდან გა
ნისაზღვროსხელფასისმინიმუმი;

დასაქმების ადგილებზე (განსაკუთრებით
იქ,სადაცდასაქმებულიპერსონალისუმეტე
სობაქალია)დამსაქმებლებსდაევალოთქალ
თაჰიგიენურიოთახებისუზრუნველყოფა;

განხორციელდესეფექტურიშრომითიშე
მოწმებები, შეიქმნა სამუშაო პირობების შე
მოწმების ადეკვატური პოტენციალის მქო
ნე მექანიზმები (მაგალითად, ჩამოყალიბდეს
ეფექტურიშრომისინსპექციისსისტემა);

სახელმწიფომდროულადმოახდინოსასო
ცირების ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდე
ბულებებისშესრულება განსაკუთრებითიმ
მიმართულებით,რომელიცშრომითიხელშეკ
რულებითგათვალისწინებულიპირობებისან
დასაქმებასთანდაკავშირებულიურთიერთო
ბების შესახებ დამსაქმებლის მიერ დასაქმე
ბულთა ინფორმირების ვალდებულებას, მუ
შაკთა უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის
დაცვის გაუმჯობესების ხელშემწყობი ზომე
ბისმიღებასშეეხება;

არასამთავრობოორგანიზაციებისჩართუ
ლობით გაიზარდოს დასაქმებულ ადამიანთა
ცნობიერებაშრომითიუფლებებისშესახებ.
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მშვიდობის
საერთაშორისოდღე

21სექტემბერსაღინიშნებამშვიდობისსა
ერთაშორისო დღე. მეწარმე ქალთა ფონდი
მშვიდობის აქტიური მხარდამჭერია და ამ
დღეს შეხვედრებს ატარებს სხვადასხვა სას
წავლო დაწესებულების მოსწავლეებთან და
ბენეფიციარებთან.ორგანიზაციაყოველწლი
ურადაქტიურადეხმაურებამშვიდობისსაერ
თაშორისო დღის აღნიშვნის მიზანს: „პატივი
მივაგოთდაგავაძლიეროთიდეებიმშვიდობის
შესახებმსოფლიოში“.

კამპანია„16აქტიური
დღექალთამიმართ
ძალადობისწინააღმდეგ“

25 ნოემბრიდან 10 დეკემბრის ჩათვლით
მეწარმე ქალთა ფონდი აქტიურად ერთვე
ბა საერთაშორისო კამპანიაში „16 აქტიური
დღექალთამიმართძალადობისწინააღმდეგ“.
20152017წლებშიმეწარმექალთაფონდმააქ
ტიურიმონაწილეობამიიღოქუთაისშიგამარ
თულსაპროტესტოაქციებში.ამასგარდასა
ინფორმაციოშეხვედრებიგამართასასწავლო
დაწესებულებებისმოსწავლეებთან,საზოგადო
მოღვაწეებთან(პოეტებთან,მსახიობებთან,სა
ზოგადოებაშიგამორჩეულადამიანებთან).

2016წლის25ნოემბერს,ქალთამიმართძა
ლადობის წინააღმდეგ ბრძოლის საერთაშო
რისო დღეს მეწარმე ქალთა ფონდმა და ააიპ
„ქალთაუფლებებისადაგენდერულითანასწო
რობისცენტრმა“ცაგერისმუნიციპალიტეტში
აქციამსვლელობა მოაწყვეს, რომელშიც მო
ნაწილეობამიიღო60მაადამიანმა.ქალთამი
მართძალადობადაგმესლეჩხუმელმაქალებმა
სოფლებიდან:ჩხუტელი,ქვედაცაგერი,გვესო,
ლუხვანო,ასევეადგილობრივითვითმმართვე
ლობის წარმომადგენლებმა.  აქციის მონაწი
ლეებმახელისუფლებასმაღალმთიანრეგიონ
შიქალთაუფლებებისდაცვისადაოჯახშიძა
ლადობისპრევენციისაკენმოუწოდეს.

მეწარმექალთაფონდიაცნობსსაზოგადო
ებასამგლობალურიპრობლემისშესახებ,ხე

ლისუფლებას კი ქალთა უფლებებისდაცვის,
ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის აღ
მკვეთი ქმედითი საკანონმდებლო ინიციატი
ვებისშემუშავებისაკენმოუწოდებს.

აქციაპარლამენტთან

2016წლის18ნოემბერსქუთაისში,პარლა
მენტის შენობის წინ გამართულ აქციაში მი
იღო მონაწილეობა მეწარმე ქალთა ფონდმა.
ქმედითიშრომითიინსპექციისშექმნას,მწვა
ნე ეკონომიკური პოლიტიკის პრინციპების
დანერგვას,განათლებისფუნდამენტურირე
ფორმის განხორციელებას და რეპრესიული
ნარკოპოლიტიკის დასრულებისაკენ მოუწო
დებდნენ აქციის მონაწილეები მე9 მოწვევის
პარლამენტარებს.

აქციაპროფესიულიკავშირებისგაერთია
ნებისადა არასამთავრობოორგანიზაციების
მიერ იყოორგანიზებული.ორგანიზატორებ
მაკანონმდებლებსშეახსენეს,რომრეალური
ცვლილებებისდროდადგა.
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მეწარმექალთაფონდსთანამშრომლობის
მემორანდუმიაქვსგაფორმებულიშემდეგ
სახელმწიფოსტრუქტურებთან,სასწავლო
დაწესებულებებთანდაარასამთავრობო

ორგანიზაციებთან:

საქართველოსპარლამენტი
ქალაქქუთაისისმუნიციპალიტეტისსაკრებულო
ქუთაისისსაკრებულოსმაჟორიტარიდეპუტატი
ნატოქათამაძე
საქართველოსპროფესიულიკავშირებისგაერ
თიანებისქალთაკომიტეტი
ცაგერისმუნიციპალიტეტისგამგეობა
ცაგერისმუნიციპალიტეტისსაკრებულო
გვესოსადაქვემოცაგერისგამგებლისრწმუნე
ბულიდავითხეცურიანი
ცაგერის მუნიციპალიტეტის სოფელჩხუტელის
გამგებლისრწმუნებულიბადრისილაგაძე
ფოთის განსახლებულდევნილთა საზოგადოებ
რივისაბჭო
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია (ქუთაისის
ფილიალი)
საზოგადოებრივიკოლეჯი„იბერია“
ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტო საქარ
თველო
სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს
დასაქმებისდეპარტამენტი
სამეცნიეროინტელექტუალურიკლუბი„თაობა
თადიალოგი“
კულტურულჰუმანიტარულიფონდი„სოხუმი“
პედაგოგთაკავშირი„განათლებადასამყარო“
ქალთაორგანიზაცია„ვაკეთოთერთად“
ასოციაცია„მშვიდობიანიდასაქმიანიკავკასია“
ქუთაისის განათლების განვითარებისა და და
საქმებისცენტრი
დევნილთაქსელი„სინერგია“
„SOSბავშვთასოფელიქუთაისი“
ქალთა ჯანმრთელობისა და კეთილდღეობის
კავშირი„ჰერა“
ფონდი„აფხაზინტერკონტი“
ასოციაცია „ქალები რეგიონის განვითარების
თვის“
GSRTწამებისმსხვერპლთაფსიქორეაბილიტაციის
ცენტრი
ფოთის სახელმწიფო პროფესიული კოლეჯი
„ფაზისი“
სასჯელაღსრულებისადაპრობაციისსამინისტრო
დანაშაულისადაპრევენციისცენტრი

თანამშრომლობა

გულნაზიბ.მკონსულტაციისათვისმეწარ
მექალთაფონდს2015წლისმაისშიმიმართა.
ისქალაქფოთშიცხოვრობს.დევნილია,სოცი
ალურადდაუცველი,ორიშვილისდედა.ბინის
მიღებისას ფართის მინიჭებაზე უარი განუ
ცხადეს,რადგანორმაგიმოქალაქეობის(რუ
სეთისადასაქართველოს)მქონეპირია.

მეწარმე ქალთა ფონდი საქართველოს
ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულე
ბით გადაადგილებულ პირთა, განსახლები
სადალტოლვილთასამინისტროსიძულებით
გადაადგილებულ პირთა, დევნილთა მიმართ
სახელმწიფო სტრატეგიის განხორციელების
სამოქმედო გეგმის სამეთვალყურეო საბჭოს
ფარგლებში შექმნილი მეორე საექსპერტო
ჯგუფის (საცხოვრებელი ფართების განაწი
ლებისმექანიზმებისდახვეწა)წევრია.

2015 წლის 16 ივლისს, ჯგუფის სამუშაო
შეხვედრაზე მეწარმე ქალთა ფონდის თავ
მჯდომარემ მერი გელაშვილმა გულნაზი ბს
პრობლემაზეისაუბრადააღნიშნა,რომაუცი
ლებელიაორმაგიმოქალაქეობისმქონედევნი
ლებმამიიღონფართი,რათასრულფასოვნად
იგრძნონთავისაქართველოსმოქალაქეებად.

როგორცაღმოჩნდა,ესპრობლემაარაერთ
დევნილს აწუხებდა და დროულ რეაგირებას
საჭიროებდა, ამიტომ არასამთავრობო ორ
განიზაციებმა სამინისტროს მიმართეს ინი
ციატივით, მოხსნილიყო შეზღუდვა  ორმაგი
მოქალაქეობის მქონე პირებისათვისფართის
მინიჭებისას. შემუშავდა საინიციატივო წინა
დადებები.  სამინისტროს მიერ გაზიარებულ
იქნა აღნიშნულიმოთხოვნა. შესაბამისად,სა
ქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიები
დანიძულებითგადაადგილებულპირთა,გან
სახლებისადალტოლვილთამინისტრის2013
წლის 9 აგვისტოს №320 ბრძანებაში შევიდა
ცვლილება, რომლის საფუძველზეც ორმა
გი მოქალაქეობის მქონე პირები, მათ შორის
გულნაზი ბ.ც, მიიღებენ გაცილებით მეტ
ფართს, ვიდრე ეს ცვლილებამდე იყო შესაძ
ლებელი.

ადვოკატირებულიდა
მოგვარებულიპრობლემები

ფოთი-
ერთიცვლილებისშედეგი
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ადვოკატირებულიდა
მოგვარებული
პრობლემები

2017 წლის იანვარში მოგვმარ
თამოქალაქესალომეს.მ,რომლის
შვიდიწლისშვილსაღენიშნებაორ
მხრივინეიროსენსორულიხასიათის
უმძიმესიმე4ხარისხისსმენაჩლუნ
გობა.2013წელსსსიპსოციალური
მომსახურების სააგენტომ ბავშვს
გადასცა კოხლეარული იმპლანტი
და დაუფინანსა  კოხლეარული იმ
პლანტაციის ოპერაცია. ყოველივე
ამან მნიშვნელოვნად გააუმჯობესა
ბავშვისმდგომარეობა.

2016 წელს მაისში ბავშვს გაუ
ფუჭდა კოხლეარული იმპლანტის
პროცესორი, რამაც გამოიწვია მი
სი ფსიქიკური აღელვება და შეექ
მნაკომუნიკაციისპრობლემა,აღარ
სურდასკოლაშისიარული.

სალომე სმ მოგვმართა თხოვ
ნით, დავხმარებოდით აღნიშნული
პრობლემისმოგვარებაში. ჩვენმო
ვამზადეთ განცხადება საქართვე
ლოს შრომის, ჯანმრთელობისა და
სოციალურიდაცვისმინისტრისბა
ტონ დავით სერგეენკოს სახელზე.
დეტალურად აღვწერეთ ოჯახისა
დაბავშვისუმძიმესიმდგომარეობა
და მოვითხოვეთ დახმარება ახალი
კოხლეარულიიმპლანტისშეძენაში.

2017წლისთებერვალშისალომე
სმ სამინისტროსაგან მიიღო დახ
მარება და მარტში მისი მოთხოვნა
დაკმაყოფილდა.

მეწარმექალთაფონდში2017წლის16ოქტომბერს
პროექტის „დასავლეთ საქართველოს ქალთა მდგრა
დი განვითარება, პროფესიული დონის ამაღლება და
პიროვნულიუნარჩვევებისგანვითარება“ფარგლებ
შიზედამხედველიკომიტეტისსამუშაოშეხვედრაგა
იმართა.

შეხვედრაშიმონაწილეობამიიღესკომიტეტისწევ
რებმა: ნატო ქათამაძემ  ქუთაისის საკრებულოს
დეპუტატი, ნათია კოპალიანმა  იმერეთის რეგიონ
ში აფხაზეთის მთავრობის წარმომადგენლობის ხელ
მძღვანელისმოადგილედევნილთასაკითხებშიდანა
ნულირამიშვილმაპედაგოგთაკავშირი„განათლება
დასამყარო“,სხდომისმდივანიინგამაღლაფერიძე.

ზედამხედველი კომიტეტის მიერ განხილულ იქ
ნა2017წლისპირველინახევრისანგარიში,გაკეთდა
20152017წლებშიპროექტისფარგლებშიგანხორცი
ელებულიაქტივობებისადამიღწეულიშედეგებისშე
ფასება.

დამსწრეებმააღნიშნეს,რომმეწარმექალთაფონ
დი არის ორგანიზაცია, რომელიც რეალურად მუშა
ობს ქალთა საჭიროებებზე მორგებულ პროექტებზე:
აქ დასაქმებულია კვალიფიციური გუნდი, რომელმაც
კარგად იცისთავისი საქმე, სწორად ახდენს სამიზნე
ჯგუფებისპრობლემებისიდენტიფიცირებასდაეძებს
პრობლემების გადაჭრის გზებს. მათ პროექტის გან
ხორციელებადადებითადშეაფასეს.

პროექტის ზედამხედველი კომიტეტი დამოუკიდე
ბელიათავისსაქმიანობაშიდამისიმუშაობისმიზანია
ორგანიზაციის მუშაობის გამჭვირვალობისა და პო
ტენციალისგაზრდისუზრუნველყოფა.

პროექტისზედამხედველი
კომიტეტისსამუშაოშეხვედრა

შრომის,
ჯანმრთელობისადა
სოციალურიდაცვის
სამინისტროსთან
თანამშრომლობით
მოგვარებული
პრობლემა
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მადლობა
მეწარმექალთაფონდს

ჩვენვცხოვრობთქუთაისში,გელათის
ქუჩაზე. სარეაბილიტაციო სამუშაოები
მიმდინარეობდახარვეზებით.ჩვენიეზო
ები წვიმის დროს იტბორებოდა სანიაღ
ვრე არხიდან გადმოვარდნილი წყლით.
სავალი ნაწილის დამცავი კედელი იყო
დაბალი, რითაც  საფრთხე ექმნებოდა
ბავშვებს,რადგანჩვენიეზოებიმდებარე
ობსდაბალზოლშიდაიქედანადამიანის
გადავარდნისსაფრთხედიდია.ჩვენიძა
ლებითვერმივაღწიეთსასურველშედეგს
დამივხვდით,რომდახმარებაგვჭირდე
ბოდა.

მეწარმე ქალთაფონდისშესახებრა
დიოდან და ტელევიზიიდან ვიცოდით
და2015წლისნოემბერშიმივმართეთამ
ორგანიზაციას.ფონდისთანამშრომლები
ჩვენს პრობლემას გულისხმიერად მოე
კიდნენ. ორგანიზაციის იურისტმა ინგა
მაღლაფერიძემ მოამზადა კოლექტიური
განცხადება ქუთაისის მერის სახელზე.
ფაქტების უკეთ დაფიქსირების მიზნით
წვიმისდროსთავისიინიციატივითამო
იყვანა რეგიონალური ტელეკომპანია
„რიონის“ ჟურნალისტი და ოპერატო
რი და გაკეთდა სიუჟეტი, სადაც ჩვენს
პრობლემაზევისაუბრეთ.

ქუთაისისმერმაშეისწავლაჩვენიგან
ცხადება, გამოყო დამატებითი თანხები
დასანიაღვრეარხზებეტონისსაფარის
ნაცვლადგადაკრულიქნარკინის ბადე.
მოქალაქეებისსავალნაწილზეკიუსაფ
რთხოების დაცვის მიზნით ამაღლდა
დამცავიგვერდითიკედელი.

ჩვენუზომოდმადლიერები ვართმე
წარმე ქალთა ფონდის. რომ არა მათი
დახმარება, ნამდვილად  ვერ შევძლებ
დითჩვენი (და არამარტოჩვენი) პრობ
ლემებისმოგვარებას.

გელათისქუჩისმცხოვრებლები

ადვოკატირებულიდამოგვარებულიპრობლემები

მამისადაშვილების
ისტორიაკარგიფინალით

2017წლისივლისშიმოგვმართაგიორგიქმ.
როგორც აღმოჩნდა, ის განქორწინებულია მე
უღლესთანდამისიარასრულწლოვანიშვილე
ბიცხოვრობდნენბებიასთანდაბაბუასთანსხვა
რეგიონში.საუბრიდანგამოიკვეთა,რომგიორ
გისარჰქონდაკომუნიკაციასაკუთარშვილებ
თან,ყოფილიმეუღლეც(რომელიცგათხოვილია
თურქეთში)ვერახერხებდაბავშვებისნახვასდა
ბავშვებიიზრდებოდნენ,მშობლებისყურადღე
ბასმოკლებულნი.

გიორგიმ გვთხოვა,  განგვემარტა მისთვის,
თურაუფლებები გააჩნდა მას,როგორც მშო
ბელს.ჩვენავუხსენით,რომმშობლებსდიდიპა
სუხისმგებლობა ეკისრებათ შვილების მიმართ,
რომმშობლისპირადიმოვალეობააუზრუნველ
ყოს შვილის უფლებების დაცვა, ვალდებულია
დაიცვას შვილის ინტერესები,იზრუნოს მისი
ფიზიკური,გონებრივი,სულიერიდასოციალუ
რიგანვითარებისათვის.რომიგივალდებულია,
პირადადარჩინოსშვილი,სანამიგიარასრულ
წლოვანიადაარავისარაქვსუფლება,შეუზღუ
დოსმასმამისუფლება.

გიორგისთან ურთიერთობისას ყურადღება
გამახვილდაიმფაქტორზე,რომმამასთანკო
მუნიკაციისარქონაბავშვებშიიწვევსადაპტა
ციისპრობლემებსდა,ზრდასთანერთად,დეს
ტრუქციულქცევებს.

შეხვედრის მერეგიორგისგაუჩნდა სურვი
ლი,თავადმიეღომონაწილეობაშვილებისაღ
ზრდაში.  დაიწყო მოლაპარაკება ყოფილი მე
უღლის მშობლებთან და განემარტა მათ, რომ
ისინი უზღუდავდნენ მას მშობლის უფლებას.
მიახვედრა ისინი, რომ კარგად იცოდა მშობ
ლისუფლებებიდაცდილობდა,მოლაპარაკების
გზითმოეგვარებინამათთანურთიერთობა.

ორთვიანი კონსულტაციების და ჩვენი აქ
ტიურიდახმარებისშედეგადგიორგიმმიაღწია
შეთანხმებას ყოფილი მეუღლის მშობლებთან.
დღესშვილებიმასთანცხოვრობენ.ისბედნიე
რიადაბავშვებმაციციან,რადიდისიყვარული
აქვსმათმიმართმამას.
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პროექტის„დასავლეთსაქართველოსქალ
თამდგრადიგანვითარება,პროფესიულიდო
ნისამაღლებადაპიროვნულიუნარჩვევების
განვითარება“ ფარგლებში ტელეკომპანია
„რიონის“ეთერშიგავიდაორიგადაცემა.

2016 წლის 15დეკემბერი: გადაცემაში მე
წარმე ქალთა ფონდის თანამშრომლებმა
მიღწეული შედეგები და მუშაობის სამომავ
ლოგეგმებიგააცნესფართოსაზოგადოებას.
პროექტისდირექტორმა,ასისტენტებმა,მენ
ტორებმადაპარტნიორებმავრცლადისაუბ
რეს წლის განმავლობაში განხორციელებულ
აქტივობებზე, რომლებიც ქალთა განათლე
ბის,განვითარებისდაგაძლიერებისაკენარის
მიმართული.

2017 წლის 2 ოქტომბერი: პირდაპირ
ეთერშიგავიდაგადაცემა,რომელზეცგანხი
ლულიქნაპროექტისმიმდინარეობადამიღ
წეული შედეგები. გადაცემაში მონაწილეობ

პროექტისშედეგებისშეჯამება
სატელევიზიოეთერით

დნენპროექტისდირექტორიმერიგელაშვი
ლი,პროექტისასისტენტები:ანჟელაჩიხლა
ძე, ნატრული ნაჭყებია, ინგა მაღლაფერიძე,
ელენაყუფარაძე.

ტელემაყურებელს მონაწილეებმა მიაწო
დესინფორმაციაპროექტისფარგლებშიგან
ხორცილებულ საქმიანობაზე ყველა მიმარ
თულებით:

ქალთასკოლადამისიკურსდამთავრებუ
ლები;

მაღალმთიანრეგიონში,ცაგერისმუნიცი
პალიტეტშიმცხოვრებიქალებისსაჭიროებე
ბისშესწავლა;

 მენტორების საქმიანობა და  აქტივობის
ამაღლება;

საზოგადოებასთანურთიერთობისასპექ
ტები, მეწარმე ქალთაფონდის მიერშემუშა
ვებულიდაწარდგენილისაკანონმდებლოინი
ციატივები
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პროექტი
„ქალთაგაძლიერება
საქართველოსმთიანრეგიონებში“

20142015წლებშიმეწარმექალთაფონდმაცაგერისდაამბროლაურისმუნიციპალი
ტეტებშიგანახორციელაპროექტი:„ქალთაგაძლიერებასაქართველოსმთიანრეგიო
ნებში“,გაეროსქალთაორგანიზაციის(UNWomen)მხარდაჭერით.
პროექტისმიზნებიიყო:
lქალთამონაწილეობისმხარდაჭერაეკონომიკურსაქმიანობაშიშესაბამისიცოდნი
სადაუნარებისგადაცემით;
l მონაწილეთაცნობიერებისამაღლებაადგილობრივისაჯაროპოლიტიკისდაგეგ
მვისადაჩართულობის,სამოქალაქოადვოკატირებისშესაძლებლობებისსაკითხებზე;
lგენდერულსაკითხებზემომუშავეარასამთავრობოორგანიზაციებისდაფუძნება.

ამმიზნებისგანხორციელებისათვისმეწარმექალთაფონდმამოახდინაქალთამობი
ლიზებაცაგერისადაამბროლაურისმუნიციპალიტეტებში.
ჩატარდა ტრენინგების ციკლი: მცირე ბიზნესში, სამოქალაქო ადვოკატირებაში და
ადამიანისუფლებებსადაგენდერულთანასწორობაში.
ტრენინგებში53ბენეფიციარიმონაწილეობდა.
მონაწილეებს გაეწიათ კონსულტაციები პროექტების შედგენასადაფანდრაიზინგში,
შედეგად  მათ შეავსეს „საქართველოს სტრატეგიული განვითარებისა“ და „მერსი
ქორფსის“განაცხადისფორმებისაოჯახოფერმერულიმეურნეობისადაფერმერული
კოოპერატივებისგანვითარებისმიმართულებით.განაცხადებისუმრავლესობადაკმა
ყოფილდა.
ცაგერსადაამბროლაურშიდაფუძნდაგენდერულსაკითხებზემომუშავექალთაარა
სამთავრობოორგანიზაციები,რომლებიცგანაგრძობენფუნქციონირებასდაემსახუ
რებიანთავიანთითემებისგანვითარებას.
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პროექტის განხორციელებაში საქართვე
ლოდან მონაწილეობდნენ ექსპერტები: მერი
გელაშვილი,ელენაყუფარაძე,ეკატერინეგა
მახარია, მაია კუპრავა, ნარგიზა არჯევანი
ძედაქალთაარასამთავრობოორგანიზაცია
„ავანგარდი“(აფხაზეთი).

პარტნიორ მხარეებს წარმოადგენდნენ:
უკრაინიდან  „გურტის რესურს ცენტრი“,
ჩეხეთის რესპუბლიკიდან  „გენდერული
კვლევები“, უნგრეთიდან  „უნგრეთის ქალ

თალობი“,სლოვაკეთიდან„სოციოლოგიის
ინსტიტუტი,სლოვაკეთისმეცნიერებათააკა
დემია“,პოლონეთიდან „სოციოლოგიისინ
სტიტუტი,ჯაგელონიისუნივერსიტეტი“.

პროექტის ფარგლებში განხორციელდა
საქართველოსა და უკრაინაში არსებული
გენდერული პოლიტიკის ანალიზი,რომლის
საფუძველზეც ვიშეგრადის ქვეყნებმა მათ
პირდაპირი რეკომენდაციები შესთავაზეს
დაგენდერულიპოლიტიკისრეფორმირების

პროექტი
„გენდერული
თანასწორობადა
ევროინტეგრაცია,ვიშეგრადის
ქვეყნებისგამოცდილებააღმოსავლეთ
პარტნიორობისქვეყნებისათვის“

20152016 წლებში მეწარმე ქალთა ფონდმა განახორციელა საერთაშორისო
პროექტი: „გენდერული პოლიტიკა და ევროინტეგრაცია, ვიშეგრადის ქვეყნე
ბისგამოცდილებააღმოსავლეთპარტნიორობისქვეყნებისათვის“.
პროექტივიშეგრადისსაერთაშორისოფონდის(IntenationalVisegradFund)მიერ
იყოდაფინანსებული.
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ისგამოცდილებაგაუზიარეს,რომელიცევ
როინტეგრაციისაკენ მიმავალ გზაზე გაია
რეს.

პროექტის ფარგლებში მოეწყო საჯარო
ლექციები, ჩატარდა რადიო და ტელეგადა
ცემები, რომელთა საშუალებითაც საზოგა
დოებამ სრული ინფორმაცია მიიღო პროექ
ტის აქტივობებსა და მიღწეულ შედეგებზე;
გამოიცა ორენოვანი (ქართულინგლისური)
ანალიტიკურისტატიებისკრებული,რომელ
შიც წარმოდგენილია ვიშეგრადის ქვეყნების
(ჩეხეთის,უნგრეთის,სლოვაკეთისდაპოლო
ნეთის)პრაქტიკულიგამოცდილებისამსახვე
ლიმaგალითებიგენდერულთანასწორობაზე

ორიენტირებული პოლიტიკის მიმართულე
ბით; შეფასდა საქართველოსა და უკრაინა
ში არსებულიგენდერული ვითარება; ვიშეგ
რადის ქვეყნებიდან მოწვეული ექსპერტების
მიერმომზადდარეკომენდაციები,რაცხელს
შეუწყობსმომავალშისაქართველოსადაუკ
რაინაში მოწინავე ქვეყნების გამოცდილების
ტრანსფერს, ეფექტური გენდერული პოლი
ტიკის სწორი წარმოდგენებისადა მოლოდი
ნებისჩამოყალიბებას.

გამოცემაგაეგზავნაპრეზიდენტისბიბლი
ოთეკასდა ხელმისაწვდომია უმაღლესი სას
წავლებლებისა და სახელმწიფო სტრუქტუ
რებისთვის.



26

პროექტიბენეფიციარებსსთავაზობს:
 ორსამთვიან პროფესიულ კურსებს ქუ

თაისის საზოგადოებრივ კოლეჯ „იბერიაში“
პროფესიულიმიმართულებით(21პროფესია)

 ფსიქოლოგის, სოციალური მუშაკის, სა
სიცოცხლო უნარების ტრენერის, იურისტის
უფასოკონსულტაციებსდადახმარებას

ანაზღაურებადორთვიანსტაჟირებას
რესოციალიზაციისპროცესზედაკვირვე

ბასმენტორებისდახმარებით
პროექტში მონაწილეები უზრუნველყო

პროექტიN675
„ნაბიჯ-ნაბიჯუკეთესიმომავლისაკენ“

პროექტი #675 „ნაბიჯნაბიჯ უკეთესი მომავლისაკენ“ დაფინანსებულია
ევროკავშირისადაავსტრიისგანვითარებისსააგენტოსმიერ.
პარტნიორიორგანიზაცია:HilfswerkAustriaInternational
ადგილობრივიპარტნიორები:
იგპასოციაცია„თანხმობა“
მეწარმექალთაფონდი
საზოგადოებრივიკოლეჯი„იბერია“
ზუგდიდისშოთამესხიასსახელობისუნივერსიტეტი
ასოცირებულიპარტნიორები:
სასჯელაღსრულებისადაპრობაციისსამინისტრო
სსიპდანაშაულისპრევენციისცენტრი.

პროექტის მიზანია ყოფილი მსჯავრდებულების, მათი ოჯახის წევრების,
პრობაციონერებისა და კონფლიქტის შედეგად დაზარალებული ჯგუფების
რეაბილიტაციადარეინტეგრაცია.

ფილნი არიან კვებით და უნაზღაურდებათ
მგზავრობისხარჯები.

პროექტის ფარგლებში მეწარმე ქალთა
ფონდს  მჭიდრო თანამშრომლობა აქვს იმე
რეთისრეგიონისპრობაციისბიუროსთანდა
დანაშაულისპრევენციისცენტრთან.

დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში
ჩატარდაპროექტისპრეზენტაცია,წარმოდ
გენილიქნაპროექტისძირითადიკომპონენ
ტებიდაიმერეთისრეგიონშიდაგეგმილიაქ
ტივობები.
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ჩატარდაშეხვედრებითერჯოლის,ზესტა
ფონის, სამტრედიის და ხონის მუნიციპალი
ტეტებში  მიეწოდათ ინფორმაცია ყოფილი
მსჯავრდებულებისადა მათიოჯახის წევრე
ბის ჩართვის შესახებ პროგრამაში, გაეცნენ
პროგრამისუპირატესობებს.

იმერეთისრეგიონში

2017 წლის მაისიდან სწავლა დაიწყო 13
პრობაციონერმა10მამაკაციდა3ქალი.

9პრობაციონერმა6მამაკაციდა3ქალი
სწავლადაასრულადამიიღოსაზოგადოებრივ
კოლეჯ„იბერიის“სერთიფიკატი.

დასაქმდა4პრობაციონერი.

სექტემბეროქტომბერში სწავლა დაიწყო
19 ბენეფიციარმა (5 ბენეფიციარი  ყოფილი
მსჯავრდებულები და მათი ოჯახის წევრე
ბი, 14 ბენეფიციარი პრობაციონერი). ისინი
სწავლას დაამთავრებენ დეკემბრის ბოლოს
დამოხდებამათიხელშეწყობადასაქმებისათ

ვის,სტაჟირებისადასაგრანტოპროგრამაში
ჩართვისათვის.

2018 წლის თებერვლიდან იგეგმება ამ
პროგრამაში ახალი ბენეფიციარების ჩარ
თვა,რისთვისაც მსურველებს შეუძლიათ მი
მართონ მეწარმე ქალთაფონდს, პრობაციის
ეროვნულისააგენტოსქუთაისისბიუროს,და
ნაშაულისდაპრევენციისცენტრს.

პროექტში მონაწილე ყველა ბენეფიციარი
კმაყოფილია  პროექტის სერვისებითდა კო
ლეჯ „იბერიაში“ მიღებული ცოდნით. ხდება
მათი ინტეგრირებასაზოგადოებაშიდაოჯა
ხურიპირობების,ეკონომიკურიმდგომარეო
ბისგაუმჯობესება.

ბენეფიციარებისთხოვნითმეწარმე ქალთა
ფონდშიდამატებითპროექტ#675სათვისგა
იხსნა კომპიუტერული პროგრამებისა და ინ
გლისურიენისშემსწავლელიუფასოკურსები,
სადაცსწავლებასგადის17ბენეფიციარი.
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სტრატეგიულ გეგმაში ჩვენ გავამყარეთ
მეწარმე ქალთა ფონდის ძირითადი პრინცი
პებიდამიზნები:

_გენდერულითანასწორობისგაძლიერე
ბადაქალთაჩართულობასოციალურიცხოვ
რებისყველასფეროში;

_ ქალთა ეკონომიკური დამოუკიდებლო
ბის განვითარების და სიღარიბის დაძლევის
ხელშეწყობა;

_ დასაქმებულ ქალთა უფლებების მხარ
დაჭერადადაცვა;

_ ქალთადა ახალგაზრდების პროფესიუ
ლიუნარჩვევებისგაუმჯობესებამომავალში
მათიდასაქმებისმიზნით;

_მთიანრეგიონებშიქალთაინფორმირება
და მათი ჩართულობა ადგილობრივ საზოგა
დოებრივსაქმიანობაში;

_ქალთადა ახალგაზრდებისსამოქალა
ქო შესაძლებლობების გაძლიერება და აქ
ტიური ჩართვა გადაწყვეტილების მიღების
პროცესში;

მეწარმექალთაფონდის
2017-2022წლების

სტრატეგიულიგეგმიდან

ხედვა

ქალთაჩართულობისგაზრდაჩვე
ნი ქვეყნის განვითარებისთვის,
ყველა მოქალაქისათვის  სოცია
ლურეკონომიკური მდგომარეო
ბისმისაღწევად.

მისია

ქალთადაგოგონათაგაძლიერებამათიეკონომიკურიდამოუკიდებლობისდასაზო
გადოებაშიმათიროლისგასაუმჯობესებლადპროფესიულიუნარჩვევებისგანვი
თარებით,დასაქმებაშიმხარდაჭერით,შრომითიუფლებებისდაცვითდაადვოკატი
რებით,ქალებისჩართულობითგადაწყვეტილებისმიღებისპროცესში.

ღირებულებები

ორგანიზებაქალთახმისგასაძლიერებლად;
თანამშრომლობასოლიდარობისნიშნადორგანიზაციისშიგნითდაგარეთ;
ორგანიზაციააძლიერებსყველას;
გუნდისთითოეული წევრი ხელსუწყობსორგანიზაციის მიზნების უფროფართო
ასპარეზზეგატანას;
თითოეულმაწევრმაუნდაშეძლოსთავისიცოდნისდაგამოცდილებისგანვითარება.

_ იძულებით გადაადგილებულ ქალთა და
ეთნიკური უმცირესობების მხარდაჭერა ად
გილობრივთემებშიმათიინტეგრაციისპრო
ცესში;

_ სამშვიდობო პროცესებში ქალთა მონა
წილეობისხელშეწყობა.

როგორცსტრატეგული, ასევესამოქმედო
გეგმაემყარებასაერთაშორისოდაეროვნულ
კონვენციებს, რეგულაციებს და კანონებს,
რომლებიცხელსუწყობენგენდერულთანას
წორობას, ქალთა გაძლიერებას, უზრუნველ
ყოფენადამიანისუფლებებსდათანაბარშე
საძლებლობებსყველასათვის.
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მეწარმექალთაფონდისთავმჯდომარე
პროექტებისდირექტორი

მერიგელაშვილი

პროექტებისასისტენტები:ანჟელაჩიხლაძე,ნატრულინაჭყებია,
   ინგამაღლაფერიძე,ელენაყუფარაძე

მენტორები:ანაცუცქირიძე,ნატალიათოდუა

მობილიზატორები:ლალიგვალიაქ.ფოთი
  ნატოსილაგაძექ.ცაგერი

დიზაინზემუშაობდა:ლიაკოსტავა

მეწარმე ქალთა ფონდი
მისამართი: ქუთაისი, მგალობლიშვილის №6

მეწარმე ქალთა ფონდის საინტეგრაციო ცენტრი 
მისამართი: ქუთაისი, ნიკეას ქ. №11

ტელ: (0431) 27 29 02;  568 97 80 40;  574 27 55 88;  591 91 92 24
ელ-ფოსტა:   meri_gelashvili@yahoo.com
          womenfund2003@gmail.com
          womenfund37@mail.ru
ვებ-გვერდი: www.fwe.ge

მეწარმექალთაფონდისგამოცემები
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