
 
მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №10
2018 წლის 5 მარტი

ქ. მარტვილი

 
მარტვილის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის ღონისძიებათა 2018-2020 წლების

სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ
  საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ მე-16 მუხლის მე-
4 პუნქტის, 61-ე მუხლის მე-2 პუნქტის, ,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20
მუხლის მე-2 პუნქტის და საქართველოს კანონის ,,გენდერული თანასწორობის შესახებ“ მე-13 მუხლის
პირველი პუნქტის საფუძველზე,  მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1
დამტკიცდეს ,,მარტვილის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის ღონისძიებათა 2018-2020
წლების სამოქმედო გეგმა“ თანახმად დანართისა. 
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

მარტვილის მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს თავმჯდომარე ალექსი გაბისონია

დანართი
მარტვილის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის ღონისძიებათა

2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმა
1.   მიმართულება: ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებში გენდერული თანასწორობის
პრინციპების დანერგვა/ცნობიერების ამაღლება  

ამოცანა მიზანი/საქმიანობა პასუხისმგებელი
ორგანიზაცია შემსრულებელი ვადა მოსალოდნელი

შედეგი

სამეთვალყურეო და
მმართველობით
საბჭოებში გენდერულად
დაბალანსებული
შემადგენლობის
ხელშეწყობა

საჯარო სამსახურის
რეფორმის დროს
გენდერული
პარამეტრების
გათვალისწინება;

გენდერული

სტატისტიკის წარმოება

მარტვილის
მუნიციპალიტეტის

მერია

 

მარტვილის
მუნიციპალიტეტის

საკრებულო

მარტვილის
მუნიციპალიტეტის
ხელმძღვანელი
პირები;

პასუხისმგებელი
პირი გენდერულ
საკითხებზე

2018-
2020

სტატისტიკის
წარმოება

დასაქმებაში გენდერული
თანასწორობის
პრინციპების
გათვალისწინება

თვითმმართველობასა

 და შპს,

ა(ა)იპ-ებში

დასაქმებულთა

გენდერული კვლევა;

 პროფესიული

მომზადება-
გადამზადების

პროგრამებში ქალთა

მარტვილის
მუნიციპალიტეტის
მერია

პასუხისმგებელი
პირი გენდერულ
საკითხებზე

2018-
2020

გენდერულად
დაბალანსებული
სტატისტიკის
წარმოება
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და კაცთა თანაბარი

მონაწილეობის
ხელშეწყობა

ადგილობრივი
ხელისუფლების

წარმომადგენელთა 
ცნობიერების ამაღლება

გენდერული
თანასწორობის
პრინციპებზე

გენდერული
სახელმძღვანელოს

გამოყენებით
შეხვედრების და

ტრენინგების ჩატარება
(მათ შორის, გამგებლის
წარმომადგენლებისთვის

ადმინისტრაციულ
ერთეულებში)

მარტვილის
მუნიციპალიტეტის

მერია

მარტვილის
მუნიციპალიტეტის

საკრებულო

პასუხისმგებელი
პირი გენდერულ

საკითხებზე

2018-
2020

წარმომადგენლისა
და მისი

სპეციალისტების
დატრენინგება

გენდერული ბიუჯეტი

ადგილობრივი
თვითმმართველი
ერთეულის ბიუჯეტის
ფორმირების პროცესში,
სოციალური
პროგრამების ანალიზი
და შესაბამისი
რეკომენდაციების გაწევა

მარტვილის
მუნიციპალიტეტის
მერია

მარტვილის
მუნიციპალიტეტის
საკრებულო

მარტვილის
მუნიციპალიტეტის
მერი; საფინანსო
საბიუჯეო-
საბიუჯეტო
სამსახურის უფროსი;
სხვა ხელმძღვანელი
პირები.

 

 

2018

2020

თანაბარი
ხელმისაწვდომობა

2. მიმართულება: გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ქალთა და მამაკაცთა თანაბარი ჩართულობის
ხელშეწყობა

ადგილობრივი
თვითმმართველობის

მუშაობის
გამჭვირვალობის და

მოქალაქეთა
ჩართულობის
ხელშეწყობა

 

 

 

შეხვედრები სოფლის
მოსახლეობასთან და

ანგარიშის წარდგენა, თუ
რას საქმიანობს
ადგილობრივი

თვითმმართველობა, რა
პროექტები

განხორციელდა ან
განხორციელდება, რა

უფლებები აქვთ და რისი
მოთხოვნა შეუძლიათ

თვითმმართველობისთვის.
აღნიშნულ შეხვედრებზე
დამსწრეთა გენდერული

ბალანსის დაცვა

მარტვილის
მუნიციპალიტეტის

მერია

 

პასუხისმგებელი
პირი გენდერულ

საკითხებზე

2018-
2020

გამართული
შეხვედრები

ქალთა
მონაწილეობის

გაზრდა
ადგილობრივ

დონეზე
გადაწყვეტილების
მიღების პროცესში

სოფლის განვითარების
პროგრამის ფარგლებში

პრიორიტეტული
პროექტების დასახელების

დროს ქალთა
ჩართულობის

ხელშეწყობა,  აზრის
დაფიქსირება

მარტვილის
მუნიციპალიტეტის

მერია

მარტვილის
მუნიციპალიტეტის
მერი; მარტვილის
მუნიციპალიტეტის

მერის
წარმომადგენელი
ადმინისტრაციულ

ერთეულში;

პასუხისმგებელი
პირი გენდერულ

საკითხებზე

 

 

 

2018-
2020

 

ქალთა
ჩართულობის

გაზრდა
გადაწყვეტილების

მიღების
პროცესში

ეთნიკური
უმცირესობების
წარმომადგენელი
მოსახლეობის 
გენდერულ
საკითხებზე

ეთნიკური უმცირესობების
წარმომადგენელ ქალებთან

მარტვილის
მუნიციპალიტეტი;

პასუხისმგებელი
პირი გენდერულ 2018-

გამართული
შეხვედრები;
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ცნობიერების დონის
ამაღლება

 

და მამაკაცებთან
დისკუსიის გამართვა 

ა/ო-ები

 

საკითხებზე 2020 საინფორმაციო
News

3. მიმართულება:  ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის პრევენცია

ქალთა მიმართ ძალადობისა
და ოჯახში ძალადობის
მიმართ სოციალური
ნორმების,
დამოკიდებულებების და
ქცევის შეცვლაზე
ორიენტირებული
პრევენციის ხელშემწყობი
მექანიზმები

 

ქალთა მიმართ
ძალადობის აღკვეთის
საერთაშორისო
კვირეულის დროს
ღონისძიებების
ორგანიზება

მარტვილის
მუნიციპალიტეტის
მერია

არასამთავრობო
ორგანიზაცია

მუნიციპალიტეტის
ხელმძღვანელობა;

 

 პასუხისმგებელი
პირი გენდერულ
საკითხებზე

 

2018-
2020

ფსიქოლოგი

 ჩატარებული
აქტივობები

ეთნიკური უმცირესობების
წარმომადგენელი
მოსახლეობის  გენდერულ
საკითხებზე ცნობიერების
დონის ამაღლება,
ადვოკატირება და
საკუთრების უფლება

ეთნიკური უმცირესობების
წარმომადგენელ ქალებთან
და მამაკაცებთან
დისკუსიის გამართვა 

 

მარტვილის
მუნიციპალიტეტი;

არასამთავრობო
ორგანიზაციები

 

 პასუხისმგებელი
პირი გენდერულ
საკითხებზე

2018-
2020

გამართული
შეხვედრები;
საინფორმაციო News

 

 

 

ქალთა მიმართ ძალადობის
და ოჯახში ძალადობის
წინააღმდეგ ბრძოლისა და
მსხვერპლთა
(დაზარალებულთა)
დასაცავად გასატარებელ
ღონისძიებათა 2016-2017
წლების სამოქმედო გეგმა

 

 

 

 

 

 

  სკოლამდელი აღზრდის
დაწესებულებების
თანამშრომლებისათვის
(წელიწადში არანაკლებ  8
ტრენინგი)

 მუნიციპალიტეტის
ორგანოების
თანამშრომლებისათვის
(წელიწადში არანაკლებ  4
ტრენინგი)

მუნიციპალიტეტის
ორგანოები

საქართველოს
განათლებისა და
მეცნიერების
სამინისტროს

 

 

მოწვეული
ტრენერი

 

 პასუხისმგებელი
პირი გენდერულ
საკითხებზე

 

2018-
2020

ჩატარებული
ტრენინგები

  შერჩეულ
ადმინისტრაციულ
ერთეულებში (სადაც
განსაკუთრებით ხშირია
ადრეული ქორწინების
პრაქტიკა) თემების
მობილიზება ადრეული
ქორწინების
პრევენციისათვის, მათ
შორის თემისა და
რელიგიური ლიდერების
ჩართვა.

 

მუნიციპალიტეტის
ორგანოები

 

საქართველოს
განათლებისა და
მეცნიერების
სამინისტრო

მოწვეული
ტრენერი

 

 პასუხისმგებელი
პირი გენდერულ
საკითხებზე

2018-
2020

განხორციელებული
ღონისძიებები

4. მიმართულება: სხვადასხვა  მიზნობრივი პროექტების განხორციელება

დედის დღე

სოციალურად დაუცველ
მარტოხელა და

მრავალშვილიან დედებს
გაეწიოს ერთჯერადი

მატერიალური დახმარება

 

მარტვილის
მუნიციპალიტეტის

მერია

მარტვილის
მუნიციპალიტეტის

მერი

სოციალური
სამსახური;

პასუხისმგებელი

2018-
2020

10 მარტოხელა
სოციალურად

დაუცველ დედას
გაეწევა ერთჯერადი

დახმარება
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პირი გენდერულ
საკითხებზე

ქალთა საერთაშორისო
დღე

 ღონისძიება
ქალებისათვის

მარტვილის
მუნიციპალიტეტის
მერია

მარტვილის
მუნიციპალიტეტის
კულტურის,
სპორტისა და
ახალგაზრდულ
მეთა სამსახური;

პასუხისმგებელი
პირი გენდერულ
საკითხებზე

2018-
2020

ჩატარებული
ღონისძიება

საქველმოქმედო
ღონისძიებები სხვადასხვა აქტივობები

მარტვილის
მუნიციპალიტეტის

მერია

შპს-ები და ა(ა)იპ

პასუხისმგებელი
პირი გენდერულ
საკითხებზე;

აქტიურ ქალთა
ჯგუფი

2018-
2020

განხორციელებული
საქველმოქმედო
ღონისძიებები

სოფლად მცხოვრებ
ქალთა საერთაშორისო

დღე

სოფლად მცხოვრები
ფერმერი ქალებისათვის
ღონისძიების გამართვა

მარტვილის
მუნიციპალიტეტის

მერია

პასუხისმგებელი
პირი გენდერულ

საკითხებზე

2018-
2020

ჩატარებული
ღონისძიება

გენდერული
თანასწორობის

უზრუნველყოფისთვის
განხორციელებული

ღონისძიებების
განხილვა და

რეკომენდაციების
შემუშავება

 

 

საბჭოს ანგარიშის მოსმენა

 

მარტვილის
მუნიციპალიტეტის

მერია

პასუხისმგებელი
პირი გენდერულ

საკითხებზე

 

 

 

 

ჩატარებული
ღონისძიება

გენდერული
თანასწორობის შესახებ

ცნობიერების
ამაღლებისა და ქალთა

გაძლიერების 
მხარდამჭერ

ღონისძიებებში
მონაწილეობა

ა)გენდერული
თანასწორობის საბჭოს

შიდა და გარე
კომუნიკციის

სტრატეგიის შემუშავება

ბ)გენდერული
თანასწორობის საბჭოს
გასვლითი შეხვედრების

განმავლობაში
ადგილობრივ ქალებთან
შეხვედრების ორგანიზება

მარტვილის
მუნიციპალიტეტის

მერია

პასუხისმგებელი
პირი გენდერულ

საკითხებზე

2018-
2020

ჩატარებული
ღონისძიება

პოლიტიკურ
ცხოვრებაში ქალთა და

კაცთა თანაბარი
მონაწილეობის
ხელშეწყობა

არჩევით ორგანოებში
ქალთა

წარმომადგენლობის
გაზრდა

მარტვილის
მუნიციპალიტეტის

მერია

მარტვილის
მუნიციპალიტეტის

საკრებულო

პასუხისმგებელი
პირი გენდერულ

საკითხებზე

2018-
2020

ჩატარებული
ღონისძიება

სიღარიბის ზღავრს
ქვემოთ  ქვემოთ მყოფი

ოჯახების ზუსტი
სტატისტიკური
მონაცემები

სათანადო კვლევის
ჩატარება და
მოპოვებული

მონაცემების ანალიზი

მარტვილის
მუნიციპალიტეტის

მერია

მარტვილის
მუნიციპალიტეტის

საკრებულო

პასუხისმგებელი
პირი გენდერულ
საკითხებზე;

პასუხისმგებელი
პირი გენდერულ

საკითხებზე

2018-
2020

ჩატარებული
ღონისძიება

ეროვნული და
საერთაშორისო

ვალდებულებებისა და
რეკომენდაციების
განხორციელების

ხელშეწყობა

არსებული
რეკომენდაციების

საფუძველზე
მუნიციპალიტეტში
მცხოვრებ ქალთა
უფლებების დაცვა

მარტვილის
მუნიციპალიტეტის

მერია

მარტვილის
მუნიციპალიტეტის

საკრებულო

პასუხისმგებელი
პირი გენდერულ
საკითხებზე;

პასუხისმგებელი
პირი გენდერულ

საკითხებზე

2018-
2020

ჩატარებული
ღონისძიება
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გენდერული
თანასწორობის

უზრუნველყოფა და
ქალთა უფლებების

დაცვა

ეფექტიანი
ღონისძიებების
განხორციელება;
აღმასრულებელ
ხელისუფლებაში

გენდერული
თანასწორობის
პოლიტიკის

განხორციელებისთვის

მარტვილის
მუნიციპალიტეტის

მერია

მარტვილის
მუნიციპალიტეტის

საკრებულო

პასუხისმგებელი
პირი გენდერულ
საკითხებზე;

პასუხისმგებელი
პირი გენდერულ

საკითხებზე

2018-
2020

 

 

ჩატარებული
ღონისძიება

 

 

 

 

მედიამხარდაჭერა

გენდერული
ღონისძიებების გაშუქება
საინფორმაციო
სიუჟეტები და ნიუსები
გენდერულ თემებზე

ადგილობრივი და
რეგიონული
მედიასაშუალებები

 

პასუხისმგებელი
პირი გენდერულ
საკითხებზე

2018-
2020

მომზადებული
სიუჟეტები
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