
   ვანის  მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს სამოქმედო გეგმა 2020-2021 წ.წ. 
 

მიზანი ამოცანა საქმიანობა საქმიანობის ინდიკატორი ბიუჯე

ტი 

დაფინა

ნსე ბის 

წყარო 

პასუხისმგეელი  

უწყება 

პარტნიო

რი 

უწყება 

შესრულების  

ვადა 

1. 

გაძლიერებ

ულია 

გენდერული 

თანასწორო

ბის 

ინსტიტუცი

ური 

მექანიზმი 

1.1.გაძლიერებულია 

მუნიციპალიტეტის 

გენდერული 

თანასწორობის 

საბჭო. 

1.1.1. გენდერული 

თანასწორობის საბჭოს 

დებულების განახლება 

საბჭოს 

უფლებამოსილების 

გაფართოების მიზნით 

1.1.1.ა.  გენდერული საბჭოს დებულება 

დამტკიცებულია ცვლილებებით 

 

1.1.1. ბ. გენდერული თანასწორობის 

საბჭოს დებულებაში დამატებულია 

გაეროს უშიშროების საბჭოს 

რეზოლუციის 1325-ქალები, მშვიდობა 

და უსაფრთხოება ლოკალიზაციის 

ხელშეწყობის პუნქტი. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               ვანის 

მუნიციპალიტეტის 

საკრებულო 

           

ვანის 

მუნიციპალიტეტის 

გენდერული 

თანასწორობის      

საბჭო 

 2020 

წელი 

1.1.2.  ვანის 

მუნიციპალიტეტში 

გენდერული 

უთანასწორობის 

აღმოფხვრის 

უზრუნველსაყოფად 

მერიისთვის, 

საკრებულოსათვის, 

გენდერული 

თანასწორობის საბჭოს 

მიერ მომზადებული 

და წარდგენილია 

წინადადებები და 

რეკომენდაციები 

 

 

1.1.2.ა. წარდგენილი წინადადებები და 

რეკომენდაციები 

 1.1.2.ბ. საკრებულოს მერიის, 

საკრებულოს მიერ გენდერული 

თანასწორობის საბჭოს   მიერ 

წარდგენილი წინადადებების და 

რეკომენდაციების გათვალისწინება. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

ვანის მუნიციპალიტე 

ტის საკრებულო 

 

ვანის 

მუნიციპალიტეტის 

გენდერული 

თანასწორობის      

საბჭო 

 

 

ვანის 

მუნიციპალიტეტის 

გენდერული 

თანასწორობის      

საბჭო 

       2020 

  წელი 



 1.2. ვანის 

მუნიციპალიტეტის 

ორგანოების  მიერ 

უზრუნველყოფი ლია 

გადაწყვეტილებ ის 

მიღების პროცესში 

ქალის და მამაკაცის 

თანაბარი 

მონაწილეობა 

1.2.1. მუნიციპალიტეტის 

საკადრო  

პოლიტიკაში 

გენდერული მიდგომების 

გათვალისწინება. 

 

1.2.1.ა. გამოქვეყნებულია დასაქმებულთა 

სქესის და თანამდებობრივი 

ნიშნით სეგრეგირებული მონაცემები. 

  ვანის მუნიციპალიტე 

ტის საკრებულო; 

  

ვანის    მუნიციპალიტე 

ტის  

 

გენდერული 

თანასწორობის საბჭო; 

 2020-2021 
წლები. 

  1.2.2. საჯარო 

განხილვებსა და 

შეხვედრებზე 

გამოთქმული 

წინადადებების, 

მოსაზრებებისა და 

იდეების ანალიზის 

საფუძველზე მოხდეს 

მათი ასახვა 

მუნიციპალიტეტის მიერ   

ორგანიზებულ 

ღონისძიებებსა და 

სამართლებრივ 

  აქტებში 

1.2.2.ა. გამოქვეყნებულია საჯარო 

შეხვედრების ოქმები. 

1.2.2.ბ. საჯარო განხილვების 

საფუძველზე შემუშავებულია 

რეკომენდაციები 

 1.2.2.გ. რეკომენდაციები ასახულია 

განხორციელებულ ღონისძიებებსა და 

მიღებულ სამართლებრივ აქტებში 

  ვანის მუნიციპალიტე 

ტის საკრებულო; 

  

ვანის    მუნიციპალიტე 

ტის  

 

გენდერული 

თანასწორობის საბჭო; 

 2020-2021 
წლები. 

 



 1.3. 

გენდერუ

ლი 

სტატისტ

იკა 

დანერგი

ლია 

1.3.1.მუნიციპალიტეტის 

საქმიანობის სფეროების მიხედვით 

ასაკისა და გენდერულ ჭრილში 

სტატისტიკური ინფორმაციის 

მოკრების, სისტემატიზაციის, 

საჯაროობის და გამოყენების 

ფორმების და მეთოდების 

შემუშავება; 

1.3.1ა. 

შემუშავებულია 

სტატისტიკური 

ინფორმაციის 

მოკრებისა და 

განახლების წესი, 

1.3.1.ბ. 

შემუშავებულია 

სტატისტიკური 

ინფორმაციის 

სისტემატიზაციის 

წესი.  

1.3.1.გ. 

შემუშავებულია 

სტატისტიკური 

ინფორმაციის 

საჯაროობისა და 

გამოყენების 

ფორმები და 

მეთოდები; 

  ვანის 

მუნიციპალიტე 

ტის საკრებულო; 

  

ვანის    

მუნიციპალიტე ტის  

 

გენდერული 

თანასწორობის 

საბჭო; 

არასამთავრობო    

ორგანიზაციები 

 2020-2021           

წელი. 

  1.3.2. სქესის  ნიშნით 

სეგრეგირებული სტატისტიკურ 

მონაცემთა ერთიანი საინფორმაციო 

ბაზის შექმნა, მისი პერიოდული 

განახლება. 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.2.ა. შექმნილია 

სტატისტიკურ 

მონაცემთა ერთიანი 

საინფორმაციო ბაზა 

გენდერულ ჭრილში  

  ვანის 

მუნიციპალიტე 

ტის საკრებულო; 

  

ვანის    

მუნიციპალიტე ტის  

 

გენდერული 

თანასწორობის 

საბჭო; 

არასამთავრობო 

ორგანიზაციები 

 2020-2021 
წლები. 

1.3.3. შექმნილია ვანის 

მუნიციპალიტეტში 

რეგისტრირებული ან/და მცხოვრები 

შშმ პირთა სოციალურად დაუცველი 

ან/და მოწყვლადი ჯგუფების სქესის 

ნიშნით სეგრეგირებული 

სტატისტიკურ მონაცემთა ერთიანი 

საინფორმაციო ბაზა, ხდება მისი 

პერიოდული განახლება 

 

1.3.3.ა. 

პერიოდულად 

  ახლდება 

სტატისტიკურ   

მონაცემთა ერთიანი 

საინფორმაციო ბაზა      

  ვანის 

მუნიციპალიტე 

ტის საკრებულო 

 

ვანის 

მუნიციპალიტეტის 

გენდერული 

თანასწორობის      

საბჭო 

 

 

ვანის 

მუნიციპალიტეტის 

გენდერული 

თანასწორობის      

საბჭო 

არასამთავრობო 

ორგანიზაციები 

  2020-2021 
  წლები. 



  1.3.4. მუნიციპალიტეტის 

კომპეტენციას მიკუთვნებული 

სფეროების მიხედვით 

საინფორმაციო ბაზის გაანალიზება 

საჭიროებების გამოვლენის, 

გასატარებელი 

ღონისძიებების და მუნიციპალური 

პროგრამების შესამუშავებლად; 

1.3.4.ა. 

გამოქვეყნებულია 

ანალიზის 

ანგარიშები და 

დასკვნები 

1.3.4.ბ. 

გამოვლენილი 

საჭიროებები 

ასახულია 

მუნიციპალურ 

პროგრამებში; 

  ვანის 

მუნიციპალიტის 

     მერია;      

 

       ვანის 

მუნიციპალიტე 

ტის საკრებულო;  

 

ვანის 

მუნიციპალიტე 

ტის გენდერული 

თანასწორობის 

საბჭო; 

არასამთავრობო 

ორგანიზაციები 

2020-2021 

წლები. 

  1.3.5. გენდერული თანასწორობის 

საბჭოს წევრებისთვის 

ჩატარებულია სპეციალური 

ტრენინგები გენდერული 

თანასწორობის, ეროვნულ და 

საერთაშორისო ვალდებულებების, 

მათ შორის გაეროს უშიშორების 

საბჭოს რეზოლუცია N1325 - 

ქალებზე, მშვიდობასა და 

უსაფრთხოებაზე, გენდერულ 

მეინტრიმინგზე, გენდერულ 

ბიუჯეტირებაზე, გენდერულ 

სტატისტიკაზე 

1.3.5.ა. ჩატარებული 

ტრენინგების და 

ტრენინგში 

მონაწილეთა 

რაოდენობა 

გენდერულ ჭრილში 

ადგილო 

ბრივ 

ბიუჯეტშ ი 

საჯარო 

მოხელე 

თა კვალიფი 

კაციის 

ამაღლებ 

ისათვის 

გამოყოფ 

ილი 

თანხები 

დან 

ადგილო 

ბრივი 

ბიუჯეტ ი 

ვანის 

მუნიციპალიტე 

ტის საკრებულო 

 

ვანის 

მუნიციპალიტეტის 

გენდერული 

თანასწორობის      

საბჭო 

 

 

ვანის 

მუნიციპალიტეტის 

გენდერული 

თანასწორობის      

საბჭო 

არასამთავრ ობო 

ორგანიზაც იები 

2020 წელი. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. 

ჩამოყალიბებ

ულ ია 

სამართლებრ

ივი აქტების 

გენდერული 

ექსპერტიზი

ს სისტემა 

1.3.7. მუნიციპალიტეტის 

მოხელეებისათვის ტრენინგების 

ჩატარება  გენდერული 

მეინსტრიმინგის საკითხებზე; 

1.3.7.ა. ჩატარებული 

ტრენინგების და 

ტრენინგში 

მონაწილეთა 

რაოდენობა 

გენდერულ ჭრილში; 

ადგილო 

ბრივ 

ბიუჯეტში 

საჯარო 

მოხელე 

თა კვალიფი 

კაციის 

ამაღლებ 

ისათვის 

გამოყოფ 

ილი 

თანხები 

დან 

ადგილო 

ბრივი 

ბიუჯეტ ი 

ვანის 

მუნიციპალიტე 

ტის 

მერია 

არასამთავრობო 

ორგანიზაციები 

2020-2021 

წლები. 

 

  1.3.6. დგება მერიის სამსახურების, 

განყოფილებებისა და აპარატის 

დონეზე გენდერული ნიშნით 

სეგრეგირებულად მოქალაქეთა 

მომართვიანობის სტატისტიკა 

 

1.3.6.ა. პერიოდულად 

ახლდება გენდერულ 

საკითხებზე 

მოქალაქეთა 

მიმართვიანობის 

სტატისტიკა 

1.3.6.ბ. ანალიზდება 

სამსახურებში, 

განყოფილებებსა და 

აპარატში მოქალაქეთა 

მიერ დასმული 

საკითხები 

  ვანის 

მუნიციპალიტე ტის 

მერია; 

 

ვანის მუნიციპალიტე 

ტის საკრებულო;  

 

ვანის მუნიციპალიტე 

ტის გენდერული 

თანასწორობის საბჭო; 

                                 2020 წელი. 



 1.4. 

ჩამოყალიბებუ

ლ ია 

სამართლებრივი 

აქტების 

გენდერული 

ექსპერტიზის 

სისტემა 

1.4.1.მუნიციპალიტეტის 

ორგანოებისა და 

თანამდებობის პირთა 

სამართლებრივი აქტების 

გენდერული ექსპერტიზის 

სისტემის ჩამოყალიბება; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.1.ა. მიღებულია 

გადაწყვეტილება ყველა 

სამართლებრივი აქტის 

პროექტების გენდერული 

თანასწორობის დაცვის 

კუთხით სავალდებულო 

ექსპერტიზის გავლის 

შესახებ; 

  ვანის 

მუნიციპალიტეტის        

საკრებულო 

 

ვანის მუნიციპალიტე 

ტის  მერია 

 

ვანის 

გენდერული 

თანასწორობის    საბჭო 

       

 

2020-2021 

წლები. 

 1.5. 

მომზადებულ

ია ვანის 

მუნიციპალიტ

ეტ ის 

გენდერული 

თანასწორობი

ს 

გრძელვადია

ნი სტრატეგია 

და მისგან 

გამომდინარე 

მომდევნო 

წლების 

გენდერული 

თანასწორობი

ს სამოქმედო 

გეგმა 

1.5.1. ვანის მუნიციპალიტეტის 

გენდერული თანასწორობის 

გრძელვადიანი სტრატეგიის 

მომზადება; 

1.5.1.ა. 

მუნიციპალიტეტის 

გენდერული 

თანასწორობის 

გრძელვადიანი სტრატეგია 

მომზადებულია საბჭოს 

მიერ ადგილობრივი 

სამოქალაქო სექტორის 

ჩართულობით 

1.5.1.ბ. მერიისა და 

საკრებულოს მიერ 

განხილული, შეჯერებული 

და საკრებულოს მიერ 

დამტკიცებულია 

მუნიციპალიტეტის 

გენდერული თანასწორობის 

გრძელვადიანი სტრატეგია 

           ვანის 

მუნიციპალიტე ტის 

მერია. 

            ვანის 

მუნიციპალიტე ტის 

საკრებულო. 

 

 ვანის მუნიციპალიტე 

ტის გენდერული 

თანასწორობის საბჭო 

 2020-2021 

წლები. 

 



  1.5.2. გრძელვადიანი სტრატეგიის 

შესაბამისად, მომდევნო წლების 

გენდერული თანასწორობის 

სამოქმედო გეგმის მომზადება; 

1.5.2.ა. მუნიციპალიტეტის 

გენდერული 

თანასწორობის 2020-2021   

წლების შესრულების 

ანგარიშის და 

მუნიციპალიტეტის მიერ 

შემუშავებული  

 გრძელვადიანი  

სტრატეგიის 

გათვალისწინებით 

გაწერილია 

მუნიციპალიტეტის

თვის რიგით მეორე 

სამოქმედო გეგმა. 

 

1.5.2.ბ. ახალ 

სამოქმედო გეგმის 

შემუშავების 

პროცესში 

ჩართულია 

სამოქალაქო 

სექტორის 

წარმომადგენლები 

და სხვა 

დაინტერესებული 

მხარეები 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         ვანის 

მუნიციპალიტე ტის 

მერია. 

            

ვანის 

მუნიციპალიტე ტის 

საკრებულო. 

 

 ვანის 

მუნიციპალიტე 

ტის გენდერული 

თანასწორობის ს 

 2020-2021 

       წლები. 



2. გენდერული 

თანასწორობის 

პრინციპების 

შესახებ 

მუნიციპალიტე 

ტის 

მოსახლეობის 

(განსაკუთრები 

თ მოწყვლადი 

ჯგუფების) 

ცნობიერება 

გაზრდილია 

2.1. 

მოსახლეობის 

ინფორმირებულ 

ობა გაზრდილია 

ქალთა მიმართ 

ძალადობის 

ან/და ოჯახში 

ძალადობაზე, 

მის ფორმებზე 

და 

სახელმწიფოში 

არსებულ 

ეროვნულ 

რეფერალურ 

მექანიზმებზე 

2.1.1.მუნიციპალიტეტის 

ყველა თემსა და 

დასახლებაში 

მოსახლეობასთან 

საინფორმაციო 

შეხვედრების ჩატარება; 

2.1.1.ა. 

მუნიციპალიტეტის თემებსა 

და 

დასახლებებში 

ჩატარებული შეხვედრების 

რაოდენობა  

2.1.1.ბ. 

მუნიციპალიტეტის თემებსა 

და 

დასახლებებში 

ჩატარებულ 

შეხვედრებზე 

მონაწილეთა რაოდენობა 

გენდერულ ჭრილში 

           ვანის 

მუნიციპალიტე ტის 

მერია. 

            ვანის 

მუნიციპალიტე ტის 

საკრებულო. 

 

 ვანის მუნიციპალიტე 

ტის გენდერული 

თანასწორობის საბჭო 

არასამთავ

რობო 

ორგანიზა

ც იები 

2020-2021 

წლები 

2.1.2. ქალთა უფლებებსა და 

გენდერული თანასწორობის 

საკითხებზე სკოლის  

მოსწავლეების, 

ახალგაზრდების და 

სკოლის პედაგოგების 

ინფორმირებულობის 

გაზრდის მიზნით 

შეხვედრების და 

დისკუსიების ჩატარება 

მუნიციპალიტეტის კ ერ ძო  

და  საჯარო სკოლებში; 

2.1.2.ა.ჩატარებული 

შეხვედრების რაოდენობა 

2.1.2.ბ. შეხვედრებზე 

განხილული საკითხების 

რაოდენობა და ჩატარების 

სახეები (საინფორმაციო 

შეხვედრა,  საჯარო 

დისკუსია, ფილმის 

ჩვენება, ქალთა 

გაძლიერების წარმატებული 

მაგალითები) 

2.1.2.გ.ჩატარებულ 

შეხვედრებზე მონაწილეთა 

რაოდენობა გენდერულ 

ჭრილში 

  ვანის მუნიციპალიტე 

ტის 

            მერია. 

           

             ვანის 

მუნიციპალიტე ტის 

საკრებულო. 

 

ვანის მუნიციპალიტე 

ტის გენდერული 

თანასწორობის საბჭო 

საქართვე

ლოს 

განათლებ

ის, 

მეცნიერების

, 

კულტურისა 

და სპორტის  

სამინისტრო 

არასამთავრ

ობო 

ორგანიზაც 

იები 

2020-2021 

წლები 

 



  2.1.3. ოჯახში, ქალთა მიმართ 

ძალადობის ან/და ოჯახში 

ძალადობაზე, მის ფორმებზე და 

სახელმწიფოში არსებულ სერვისზე 

საინფორმაციო ბროშურების 

მომზადება და გავრცელება; 

2.1.3.ა. მომზადებული და 

დაბეჭდილი ორ ენოვანი 

საინფორმაციო ბროშურების 

რაოდენობა (მინიმუმ 3000 

ცალი)  

2.1.3.ბ. 

გავრცელებული 

ბროშურების რაოდენობა  

2.1.3.გ. ბროშურის 

განთავსება 

მუნიციპალიტეტის 

ვებგვერზე 

  ვანის მუნიციპალიტე 

ტის საკრებულო 

 

ვანის 

მუნიციპალიტეტის 

გენდერული 

თანასწორობის      

საბჭო 

 

 

ვანის 

მუნიციპალიტეტის 

გენდერული 

თანასწორობის      საბჭო 

არასამთავრ ობო 

ორგანიზაც იები 

2020-2021 

წლები 

  2.1.4. ქალთა უფლებების შესახებ 

ცნობიერების ამაღლების მიზნით 

შესაბამისი კამპანიების ორგანიზება; 

2.1.4.ა.მუნიციპალიტეტში 

ჩატარებული ღონისძიებები 

სოფლად მცხოვრები ქალების 

დღის აღსანიშნავად; 

  ვანის მუნიციპალიტე 

ტის საკრებულო 

 

ვანის 

მუნიციპალიტეტის 

გენდერული 

თანასწორობის      

საბჭო 

 

 

ვანის 

მუნიციპალიტეტის 

გენდერული 

თანასწორობის      

საბჭო 

არასამთავრ ობო 

ორგანიზაც იები 

2020-2021 

წლები 



  2.1.5 ადგილობრივი 

საინფორმაციო გაზეთის მიერ 

გენდერული თანასწორობის 

შესახებ ინფორმაციის 

გავრცელების უზრუნველყოფა; 

2.1.5.ა. მომზადებული 

გაზეთის სპეციალური რუბრიკა 

(მინიმუმ კვარტალში ერთხელ) 

გენდერული თანასწორობის და 

ქალთა უფლებების შესახებ  

2.1.5.ბ. გაზეთის მეშვეობის 

მუნიციპალიტეტის გენდერული 

თანასწორობის საბჭოს 

საქმიანობის გაშუქება; 

2.1.5.გ. საინფორმაციო პაკეტი 

დაბეჭდვა სახელმწიფო და 

არასამთავრობო, 

საერთაშორისო 

ორგანიზაციების პროგრამების 

შესახებ 

  ვანის 

მუნიციპალიტეტის 

მერია; 

 

         ვანის 

მუნიციპალიტეტის  

საკრებულო; 

 

ვანის 

მუნიციპალიტეტის  

გენდერული 

თანასწორობის  საბჭო 

არასამთავრ ობო 

ორგანიზაც იები 

2020-2021 

წლები 

 2.2. 

დაგეგმი

ლია და 

გატარებ

ულია    

ქალთა 

მიმართ 

და 

ოჯახში 

ძალადო

ბის 

პრევენც

იული   

ღონისძ

იებები 

 

2.2.1.ოჯახში ძალადობის 

პრევენციისა და გამოვლენის 

მიზნით სოფლებში და თემში 

არაფორმალური ლიდერების 

წარმოჩენა და მათთან 

თანამშრომლობა; 

2.2.1.ა. ყველა თემში და 

სოფელში გამოვლენილი 

არაფორმალური ლიდერი 

2.2.1.ბ. 

არაფორმალურ ლიდერებთან 

ოჯახში და ქალთა მიმართ 

ძალადობაზე ჩატარებული 

საინფორმაციო შეხვედრების 

რაოდენობა 

  ვანის 

მუნიციპალიტეტის 

მერია; 

 

         ვანის 

მუნიციპალიტეტის  

საკრებულო; 

 

ვანის 

მუნიციპალიტეტის  

გენდერული 

თანასწორობის  საბჭო 

არასამთავრ 

ობო ორგანიზაც 

იები 

2020-2021 

წლები 



  

 

 

 

 

 

2.2.2.სკოლის მოსწავლეებთან 

საინფორმაციო შეხვედრების 

ჩატარება ადრეული 

ქორწინების პრევენციის 

ხელშესაწყობად; 

2.2.2.ა. სკოლის 

მოსწავლეებთან ჩატარებული 

საინფორმაციო შეხვედრების 

რაოდენობა 

2.2.2.ბ. შეხვედრებში 

მონაწილეთა რაოდენობა 

გენდერულ ჭრილში  

2.2.2.გ.შეხვედრებზე 

გამოყენებული მასალები 

(კინო ჩვენება და დისკუსია) 

         ვანის 

მუნიციპალი   ტეტის 

მერია; 

 

       ვანის 

მუნიციპალი    ტეტის  

საკრებულო; 

 

    ვანის 

მუნიციპალიტეტის 

გენდერული 

თანასწორობის საბჭო 

  

  2.2.3. სამოქალაქო 

საზოგადოებასთან ერთად 

შემუშავებულია და 

განხორცილებულია 

გენდერული ძალადობის 

წინააღმდეგ 16 –დღიანი 

კამპანიის ღონისძიებების გეგმა 

2.2.3. ა. მიღებულია 

გენდერული ძალადობის 

წინააღმდეგ 16 – დღიანი 

კამპანიის ღონისძიებების 

გეგმა  

2.2.3.ბ. კამპანიის ფარგლებში 

ჩატარებული ღონისძიები 

            ვანის 

მუნიციპალიტეტის   

მერია; 

 

           ვანის 

მუნიციპალი    ტეტის  

საკრებულო; 

 

           ვანის 

მუნიციპალიტეტის 

გენდერული 

თანასწორობის საბჭო 

საქართველოს 

განათლების, 

მეცნიერების, 

კულტურისა და 

სპორტის  

სამინისტრო 

 

სახალხო 

დამცველი  

 

არასამთავრობო 

ორგანიზაციები 

2020-2021 

წლები 

  2.2.4. უზრუნველყოფილია 

ადგილობრივი საინფორმაციო 

საშუალებების მიერ გენდერული 

თანასწორობის შესახებ 

ინფორმაციის გავრცელება, 

გენდერულ თემებზე 

დისკუსიების გამართვა, 

საინფორმაციო კამპანიების 

წარმოება 

2.2.4.ა. მომზადებულია 

მასმედიის საშუალებებში 

სპეციალური რუბრიკა (მინიმუმ 

თვეში ერთხელ გენდერული 

თანასწორობის და ქალთა 

უფლებების შესახებ  

2.2.4.ბ. ვანის  

მუნიციპალიტეტის ვებ– 

გვერდზე განთავსებული 

ინფორმაცია გენდერული 

თემატიკის საკითხებზე 

            ვანის 

მუნიციპალიტეტის   

მერია; 

 

           ვანის 

მუნიციპალი     ტეტის  

საკრებულო; 

 

           ვანის 

მუნიციპალიტეტის 

გენდერული 

თანასწორობის საბჭო 

საქართველოს 

განათლების, 

მეცნიერების, 

კულტურისა და 

სპორტის  

სამინისტრო 

 

სახალხო 

დამცველი  

 

 არასამთავრობო 

ორგანიზაციები 

2020-

2021 

წლები  



  2.2.5. ადრეული ქორწინების 

პრევენციის ხელშესაწყობის, 

ქორწინებაში მყოფ 

არასრულწლოვანთ სასწავლო 

პროცესში ხელახლა ჩართვისა და 

სკოლაში დაბრუნების, ასევე 

ადრეულ ასაკში ქორწინების 

უარყოფითი მხარეებისა და 

რეაგირების პროცედურების 

სავალდებულო შესრულების 

შესახებ 

ჩატარებულია საინფორმაციო 

შეხვედრები 

2.2.5. ა. ჩატარებული 

საინფორმაციო შეხვედრების 

რაოდენობაგენდერულ ჭრილში 

2.2.5 ბ. შეხვედრებზე 

გამოყენებული მასალები (კინო 

ჩვენება და დისკუსია) 

საინფორმაციო შეხვედრების 

რაოდენობა. 

2.2.5 გ. ჩატარებული 

საინფორმაციო შეხვედრების 

რაოდენობა; 

2.2.5. დ. შეხვედრებში 

მონაწილეთა რაოდენობა 

გენდერულ ჭრილში 

2.2.5.ე. სამიზნე ჯგუფების 

რაოდენობა: სკოლის 

მოსწავლეები, მანდატურები, 

მშობლები, სოციალური 

მუშაკები.  

 

  ვანის 

მუნიციპალიტეტის 

მერია; 

 

ვანის 

მუნიციპალიტეტის 

საკრებულო; 

 

 ვანის 

მუნიციპალიტეტის 

გენდერული 

თანასწორობის საბჭო 

  

 

    2.2.6. გატარებულია                                 

ღონისძიებები ქალებზე და 

გოგონებზე ძალადობის ყველა 

ფორმის, მათ შორის სექსუალური 

და გენდერული ნიშნით ჩადენილი 

ძალადობის და ადამიანის 

უსაფრთხოებასთან 

დაკავშირებული სხვა რისკების 

პრევენციისათვის 

  2.2.6.ა. 

 საკონსულტაციო/საინ 

ფრმაციო შეხვედრების 

რაოდენობა 
 

2.2.6.ბ. შეხვედრებში 

მონაწილეთა რაოდენობა 

გენდერულ ჭრილში და 

შეხვედრებზე გამოყენებული  

მასალები (კინო 

 ჩვენება და დისკუსია) 

 

 

 

 

 

 

  ვანის 
მუნიციპალიტეტის 
მერია; 

 
ვანის 
მუნიციპალიტეტის 
საკრებულო; 

 
ვანის 
მუნიციპალიტეტის 
გენდერული 
თანასწორობის საბჭო 

არასამთავრობო 

ორგანიზაციები 

 

2020-2021 

წლები 

 

 

 

 

 

 

 

 



  2.2.7. შემუშავებულია 

ოჯახში და ქალთა მიმართ 

ძალადობის 

მსხვერპლთათვის/ 

სავარაუდო 

მსხვერპლთათვის   

დახმარების პროგრამა 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.8. ოჯახში და ქალთა 

მიმართ ძალადობის 

მსხვერპლთათვის/ 
სავარაუდო მსხვერპლთათვის 

დახმარების პროგრამის 

შემუშავება; 

 

 

 

   2.2.7.ა. 

დამტკიცებული დახმარების 

პროგრამა 
 

2.2.7.ბ. ძალადობის 

მსხვერპლთათვის დროებითი 

საცხოვრებლის დაფინანსების 

მიზნით ბიუჯეტში 

გამოყოფილი თანხა 
 

2.2.7.გ. 

მუნიციპალიტეტის მიერ 

სავარაუდო 

მსხვერპლებისათვის და 

მსხვერპლებისათვის 

გაწეული უფასო 

იურიდიულ კონსულტაცია 

და დახმარება 

 

5.6.3.ა. დამტკიცებული 

დახმარების პროგრამა 

5.6.3.ბ. ძალადობის 
მსხვერპლთათვის 

დროებითი 

საცხოვრებლის 

დაფინანსების მიზნით 

ბიუჯეტში   გამოყოფილი 

თანხა 

 

   

ვანის მუნიციპალიტეტის მერია; 
 
ვანის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულო; 

 
ვანის მუნიციპალიტეტის 
გენდერული თანასწორობის 
საბჭო 

არასამთავრობო 

ორგანიზაციები 

 

2020-2021 

წლები 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ვანის მუნიციპალიტეტის მერია; 
 
ვანის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულო; 
 
ვანის მუნიციპალიტეტის 
გენდერული თანასწორობის საბჭო 

არასამთავრობო 

ორგანიზაციები 

2020-2021 

წლები 

 



 2.3 

გენდერუ

ლ 

საკითხებ

ზე ვანის 

მუნიციპა

ლიტეტის 

თანამშრო

მლების 

ცნობიერე

ბის 

ამაღლება 

2.3.1. ქალთა პოლიტიკური 

მონაწილეობის შესახებ 

ცნობიერების 

ასამაღლებულად დაგეგმილი 

და განხორციელებულია 

კულტურულ 

საგანმანათლებლო 

ღონისძიებები: გამოფენები, 

ფილმის ჩვენება და 

დისკუსია 

2.3.1.ა. ჩატარებული 

ღონისძიებების რაოდენობა 

2.3.1.  ბ. ღონისძიებებში 

მონაწილეთა რაოდენობა 

გენდერულ ჭრილში 

            ვანის მუნიციპალიტეტის   

მერია; 

 

           ვანის 

მუნიციპალი     ტეტის  

საკრებულო; 

 

           ვანის მუნიციპალიტეტის 

გენდერული თანასწორობის საბჭო 

 2020-

2021 

წლები 

  2.3.2. ორგანიზებულია 

საინფორმაციო შეხვედრები 

თემაზე - ქალთა უფლებები, 

რეპროდუქციული 

ჯანმრთელობის, ქალთა მიმართ 

და ოჯახში ძალადობა. ადრეული 

ქორწინება, შეზღუდული 

შესაძლებლობების მქონე პირთა, 

მოხუცებულთა, ბავშვთა 

უფლებები და სხვა. სამიზნე 

ჯგუფებთან: მერის 

წარმომადგენლები, ბაღის 

პედაგოგები, სკოლის 

მასწავლებლები, მერიას 

დაქვემდებარებული ა(ა)იპ-ის 

ხელმძღვანელები 

2.3.2.ა. ჩატარებული 

შეხვედრების რაოდენობა; 

2.3.2.ბ. შეხვედრებში 

მონაწილე პირთა 

რაოდენობა 

 2.3.2.გ. სამიზნე ჯგუფების 

რაოდენობა 

2.3.2. დ. შეხვედრების დღის 

წესრიგი და მასალა 

 

 

  
მუნიციპალიტეტის  მერია; 

 

მუნიციპალიტეტის  საკრებულო; 

 

მუნიციპალიტეტის გენდერული 

თანასწორობის საბჭო 

 

არასამთავრ 

ობო 

ორგანიზაც 

იები 

2020 

წელი 



  2.3.3. ვანის 

მუნიციპალიტეტის 

გადაწყვეტილების მიმღებ 

პირთა გენდერული   

მგრძნობელობის 

ასამაღლებლად ტრენინგების 

და შეხვედრების ჩატარება. 

2.3.3. ა. ტრენინგებისა და 

შეხვედრების რაოდენობა  

2.3.3.ბ. ტრენინგების 

მონაწილეთა რაოდენობა 

გენდერულ ჭრილში 

  ვანის მუნიციპალიტე ტის 

           მერია; 

 

         ვანის 

მუნიციპალიტე ტის 

საკრებულო; 

 

 მუნიციპალიტეტის გენდერული 

თანასწორობის საბჭო 

 

საერთაშორისო   

და 

არასამთავრობო 

ორგანიზაციები 

2020-2021 

წლები 

2.3.4. სამოქალაქო სექტორის 

მეწარმე ქალებთან 

ჩატარებულია შეხვედრები 

მუნიციპალიტეტში 

გენდერული თანასწორობის 

საკითხებზე. 

2.3.4.ა. ჩატარებული 

შეხვედრების რაოდენობა.  

2.3.4.ბ. შეხვედრებში 

მონაწილე პირთა 

რაოდენობა; 

2.3.4.  გ.  გამოვლენილი 

კვლევები და საჭიროებები; 

2.3.4 დ.გამოვლენილი 

საჭიროებები გამოვლენილია 

 ადგილო 

ბრივი 

ბიუჯეტ 

ი  

  ვანის მუნიციპალიტე ტის 

მერია;  

               ვანის 

მუნიციპალიტე ტის 

საკრებულო;  

 

  ვანის მუნიციპალიტე ტის 

გენდერული თანასწორობის 

საბჭო; 

არასამთავრ 

ობო 

ორგანიზაც 

იები 

2020-2021 

წლები 

    2.3.5. მოძიებული და 

გაშუქებულია 

მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 

წარმატებული ქალბატონების 

ისტორიების ისტორია, 

მუნიციპალიტეტის მინიმუმ 

ერთი ქუჩისთვის და 

სკვერისთვის წარამტებული 

ქალის სახელის მინიჭება. 

2.3.5.ა. მასობრივი 

ინფორმაციის 

საშუალებით 

გასუქებული ვანის 

მუნიციპალიტეტში 

დაბადებული და 

მოღვაწე წარმატებული 

ქალების ისტორიები; 

2.3.5.ბ.ვანის 

მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს 

განკარგულებამინიმუმ ერთი  

 ქუჩისთვის და სკვერისთვის 

წარმატებული ქალის სახელის 

მინიჭების შესახებ 

  ვანის მუნიციპალიტე ტის 

მერია;  

               ვანის 

მუნიციპალიტე ტის 

საკრებულო;  

 

  ვანის მუნიციპალიტე ტის 

გენდერული თანასწორობის 

საბჭო; 

 
 

2020-2021 

წლები 

 



3. ჩამოყალიბებულ 

ია და 

ფუნქციონირებს 

სამოქმედო გეგმის 

შესრულების 

მონიტორინგისა და 

შეფასების 

მექანიზმი 

3.1 გენდერული 

თანასწორობის 

შესახებ ვანის 

მუნიციპალიტეტ

ის გენდერული 

თანასწორობის 

2020-2021 

წლების 

სამოქმედო 

გეგმის 

შესრულების 

ანგარიში 

მომზადებულია 

და 

წარდგენილია 

საკრებულოსთვ

ის და 

მერიისთვის  

3.1.1. განდერული საბჭოს 

სამოქმედო გეგმის 

შესრულების ანგარიშის 

პროექტის პრეზენტაციის 

ჩატარება მერიის და 

საკრებულოს 

თანამშრომლებისათვის; 

3.1.1.ა.პრეზენტაციის 

მონაწილეთა სია 

3.1.1..ბ. ანგარიშის 

პროექტის განხილვისას 

გამოთქმული შენიშვნები 

და რეკომენდაციები 

    ვანის 

მუნიციპალიტე 

ტის 

მერია;  

               

ვანის 

მუნიციპალიტე 

ტის საკრებულო;  

 

  ვანის 

მუნიციპალიტე 

ტის გენდერული 

თანასწორობის 

საბჭო; 

არასამთავრ 

ობო 

ორგანიზაც 

იები 

2020-2021 წლები. 

3.1.2. შესრულების ანგარიშის 

პრეზენტაციის ჩატარება 

ადგილობრივი ა/ო და 

დაინტერესებული 

პირებისათვის; 

3.1.2.ა. პრეზენტაციის 

მონაწილეთა სია 
 

1.1.2.ბ. ანგარიშის 

პროექტის განხილვისას 

გამოთქმული შენიშვნები 

და რეკომენდაციები 

  ვანის 

მუნიციპალიტე 

ტის 

მერია;  

               

ვანის 

მუნიციპალიტე 

ტის საკრებულო;  

 

  ვანის 

მუნიციპალიტე 

ტის გენდერული 

თანასწორობის 

საბჭო; 

არასამთავრ 

ობო 

ორგანიზაც 

იები 

2020-2021 
წლები. 



  3.1.3. გენდერული 

თანასწორობის შესახებ 

მუნიციპალიტეტის 

გენდერული თანასწორობის  

2020-2021 წლების სამოქმედო 

გეგმის შესრულების 

ანგარიშის საკრებულოსათვის 

განსახილველად წარდგენა; 

3.1.3.ა. საკრებულოს მიერ 

განხილულია 

მონიტორინგის 

შედეგები, დასკვნები და 

ანგარიში 

3.1.3. ბ.მონიტორინგის 

შედეგები, დასკვნები და 

ანგარიში 

გამოქვეყნებულია 

  ვანის 

მუნიციპალიტე 

ტის 

მერია;  

               

ვანის 

მუნიციპალიტე 

ტის საკრებულო;  

 

  ვანის 

მუნიციპალიტე 

ტის გენდერული 

თანასწორობის 

საბჭო; 

არასამთავრ 

ობო 

ორგანიზაც 

იები 

2020-2021 

წლები. 

3.1.4.მონიტორინგის 

შედეგებიდან გამომდინარე 

სამოქმედო გეგმაში შეტანილ 

იქნას შესაბამისი 

ცვლილებები; 

3.1.4.ა. განახლებული და 

დამტკიცებულია 

მომავალი წლის 

სამოქმედო გეგმა 

  ვანის 

მუნიციპალიტე 

ტის 

მერია;  

               

ვანის 

მუნიციპალიტე 

ტის საკრებულო;  

 

  ვანის 

მუნიციპალიტე 

ტის გენდერული 

თანასწორობის 

საბჭო; 

საერთაშორ 

ისო და 

არასამთავრ 

ობო 

ორგანიზაც 

იები 

2020 წელი. 

 



  3.1.5. წინადადებების 

მომზადება  სამოქმედო 

გეგმით გათვალისწინებული 

მომდევნო წლის 

ღონისძიებების 

განსახორციელებლად 

ადგილობრივი ბიუჯეტში 

შესაბამისი დაფინანსების 

გამოყოფის შესახებ. 

წინადადებები 

გათვალისწინებული იქნას 

დამტკიცებულ ბიუჯეტში. 

3.1.5.ა.  2020-2021 წ.წ. 

ადგილობრივ ბიუჯეტში 

ასახულია სამოქმედო 

გეგმით გათვალისწინებული 

ღონისძიებების დაფინანსება 

  ვანის 

მუნიციპალიტე ტის 

მერია;  

               

ვანის 

მუნიციპალიტე ტის 

საკრებულო;  

 

  ვანის 

მუნიციპალიტე ტის 

გენდერული 

თანასწორობის 

საბჭო; 

 2020-2021 

წლები. 

4. 

თანამშროლობ

ის 

გაძლიერება 

შესაბამის 

უწყებებთან 

4,1 

გაძლიერებულია 

თანამშრომლობა  

გენდერული 

თანასწორობის 

სფეროში მოქმედ 

არასამთავრობო 

ორგანიზაციებთა ნ 

და სხვა 

დაინტერესებულ 

პირებთან 

სამოქალაქო 

სექტორთან 

4.1.1. მოსახლეობისთვის 

სახელმწიფო, საერთაშორისო და 

არასამთავრობო 

ორგანიზაციების 

პროგრამების შესახებ 

ინფორმაციის 

ხელმისაწვდომობის 

უზრუნველყოფა. 

 

 

4.2.1.ა. მომზადებულია 

სახელმწიფო პროგრამების 

შესახებ საინფორმაციო 

პაკეტი; 

 4.2.1.ბ. მომზადებულია 

საერთაშორისო  და 

არასამთავრობო 

ორგანიზაციების 

პროგრამების შესახებ 

ინფორმაცია; 

 

  ვანის 

მუნიციპალიტეტის 

მერია,  

 

ვანის 

მუნიციპალიტეტის 

საკრებულო, 

 

ვანის 

მუნიციპალიტეტის 

გენდერული 

თანასწორობის 

საბჭო 

არასამთავრ 

ობო 

ორგანიზაც 

იები 

2020-2021 

წლები. 



5. ვანის 

მუნიციპალი

ტე ტში 

ბიუჯეტი, 

მუნიციპალუ

რი 

პროგრამები 

და 

პროექტები 

დაგეგმილი 

და 

განხორციელ

ებ ულია 

ქალების და 

კაცების, 

ბიჭების და 

გოგონების 

საჭიროებები

ს 

გათვალისიწ

ნებ ით 

5.1. დანერგილია 

გენდერული 

ბიუჯეტი 

 

 

 

 

 

 

5.1.1. ვანის 

მუნიციპალიტეტის ბოლო სამი 

წლის ბიუჯეტის გენდერული 

ანალიზის ჩატარება. 

5.1.1.ა. ბიუჯეტის 

გენდერული ანალიზის 

შედეგები და 

შემუშავებული 

რეკომენდაციები 

5.1.1.ბ. ანალიზის შედეგები 

გამოქვეყნებულია 

  ვანის 

მუნიციპალიტეტის 

მერია,  

 

ვანის 

მუნიციპალიტეტის 

საკრებულო, 

 

ვანის 

მუნიციპალიტეტის 

გენდერული 

თანასწორობის 

საბჭო 

არასამთავრ 

ობო 

ორგანიზაც 

იები 

2021 წელი. 

5.1.2. ბიუჯეტის პროექტის 

მომზადების გამჭვირვალობის 

უზრუნველყოფა და ბიუჯეტის 

მომზადების      პროცესში 

საზოგადოების       ჩართულობა; 

5.1.2.ა. ჩატარებულია 

ბიუჯეტის  პროექტის 

საჯარო 

განხილვები/გამოკითხვე 

ბი. 

5.1.2.ბ. ბიუჯეტის პროექტის 

საჯარო 

განხილვების/გამოკითხვების  

და  მათში მონაწილეთა 

რაოდენობა გენდერულ 

ჭრილში 

  ვანის 

მუნიციპალიტეტის 

მერია,  

 

ვანის 

მუნიციპალიტეტის 

საკრებულო, 

 

   ვანის 

მუნიციპალიტეტის 

გენდერული 

თანასწორობის საბჭო 

არასამთავრ 

ობო 

ორგანიზაც 

იები 

2021 წელი. 

  5.1.3. ვანის 

მუნიციპალიტეტის 

ბიუჯეტის პროექტის 

მომზადებაში ჩართული 

პირებისათვის გენდერული 

ბიუჯეტის  თემაზე 

ტრენინგის ჩატარება; 

5.1.3.ა. ჩატარებული 

ტრენინგების რაოდენობა. 

5.1.3.ბ.  ჩატარებულ 

ტრენინგებში მონაწილეთა 

რაოდენობა გენდერულ 

ჭრილში; 

ადგილო 

ბრივ 

ბიუჯეტშ ი 

საჯარო 

მოხელე თა 

კვალიფი 

კაციის 

ამაღლებ 

ისათვის 

გამოყოფ 

ილი 

თანხები 

დან 

ადგილო 

ბრივი 

ბიუჯეტ 

ი 

გრანტებ 

ი 

ვანის 

მუნიციპალიტეტი

ს მერია,  

 

ვანის 

მუნიციპალიტეტი

ს საკრებულო, 

 

   ვანის 

მუნიციპალიტეტის 

გენდერული 

თანასწორობის საბჭო 

არასამთავრ 

ობო 

ორგანიზაც 

იები 

2020-2021 

წლები. 



 5.2. 

შემუშავებულია 

გენდერულად 

ორიენტირებულ 

ი მუნიციპალური 

ახალგაზრდულ ი 

და 

გენდერულად 

ორიენტირებულ 

ი სკოლამდელი 

და სკოლისგარეშე 

აღზრდის 

პოლიტიკა 

5.2.1. გენდერულ  ჭრილში 

ახალგაზრდების საჭიროებების 

დადგენის მიზნით მინიმუმ ორი 

ფოკუს ჯგუფთან: ვანში  მცხოვრებ 

ახალგაზრდებთან  და 

მუნიციპალიტეტში  შემავალ 

სოფლებში   მცხოვრებ 

ახალგაზრდებთან (მათ შორის შშმ 

პირები) შეხვედრების 

ჩატარება. 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.2. „საქართველოს სახელმწიფო 

ახალგაზრდული პოლიტიკის 

განვითარების სამოქმედო გეგმის 

(2015-2020  წ.წ.)“ 

დამტკიცების  შესახებ“ 

საქართველოს მთავრობის 2015 

წლის 5 მარტის N349 

განკარგულების შესაბამისად 

რეკომენდაციების მომზადება 

ადგილობრივი 

თვითმმართველობების 

ორგანოებთან ახალგაზრდული 

სათათბიროების ამოქმედების 

შესახებ. 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.1.ა.  ჩატარებული 

შეხვედრების და მათში 

მონაწილეთა რაოდენობა 

კატეგორიების მიხედვით 

(შშმ პირები) და 

გენდერულ ჭრილში; 

5.2.1.ბ.   მიღებული 

რეკომენდაციები 

5.2.1.გ. რეკომენდაციების 

ასახვა მუნიციპალურ 

პროგრამებში 

 

 

 

 

 

 

5.2.2.ა. მიღებული 

გადაწყვეტილება 

ახალგაზრდული 

სათათბიროების შექმნის 

შესახებ 

5.2.2.ბ. სათათბირო 

დაკომპლექტებულია 

განსხვავებული სქესით 

არანაკლებ 40% –ისა 

5.2.2.გ. 

ჩამოყალიბებულია 

ახალგაზრდების 

საინიციატივო ჯგუფი, 

რომელიც ჩართულია 

მუნიციპალიტეტის 

პროგრამების და 

პოლიტიკის ფორმირების 

პროცესში; 

 

 

 

  ვანის 

მუნიციპალიტეტი

ს მერია,  

 

ვანის 

მუნიციპალიტეტი

ს საკრებულო, 

 

   ვანის 

მუნიციპალიტეტის 

გენდერული 

თანასწორობის საბჭო 

საქართველოს 

კულტურისა 

და სპორტის 

სამინისტრო 

. 

არასამთავრო

ბო 

იებირგანიზაც

იები 

 

 

 

 

 

 

არასამთავრო

ბო 

იებირგანიზაც

იები 

 

2020-2021 

წლები. 



  5.2.3. მუნიციპალიტეტისადმი 

დაქვემდებარებულ სკოლამდელი 

და სკოლისგარეშე აღზრდის 

დაწესებულებებში საჭიროებების 

შესწავლის მიზნით  არსებული 

მდგომარეობის ანალიზის 

განხორციელება გენდერულ 

ჭრილში და შესაბამისი 

რეკომენდაციების მომზადება; 

5.2.3.ა. სკოლამდელ და 

სკოლისგარეშე აღზრდის 

დაწესებულებებში 

ჩატარებული ანალიზის 

ანგარიში და 

რეკომენდაციები 

2.2.3.ბ. რეკომენდაციები 

ასახულია 

მუნიციპალიტეტის 2019 

წლის ბიუჯეტში 

     

 

 

  5.2.4. ადრეული და სკოლამდელი 

აღზრდისა და განათლების 

დაწესებულებებში დასაქმებულ 

პედაგოგების/აღმზრდელების 

გადამზადება 

საქართველოს  განათლებისა და 

მეცნიერების სამინისტროს მიერ 

შემუშავებული აღმზრდელ-

პედაგოგთა პროფესიული 

განვითარების ტრენინგ-მოდული 

(2017 წლის 27 ოქტომბერის 

საქართველოს  მთავრობის 

დადგენილება   №478 

აღმზრდელ-პედაგოგის 

პროფესიული სტანდარტის 

დამტკიცების შესახებ, მუხლი 4) 

5.2.4.ა. 

მუნიციპალიტეტის მიერ 

ორგანიზებული 

აღმზრდელ-პედაგოგთა 

გადამზადებისათვის 

განხორცილებული 

ღონისძიებათა 

რაოდენობა 

2.2.4.ბ. გადამზადებული 

პედაგოგების რაოდენობა 

  მუნიციპალიტე 

ტის 

მერია 

 

მუნიციპალიტე 

ტის საკრებულო 

საქართველ ოს 

განათლები სა და 

მეცნიერები ს 

სამინისტრო 

 

არასამთავრ ობო 

ორგანიზაც იები 

2020-2021 

წლები. 



 5.3. 

უზრუნველყ

ოფი ლია 

ცხოვრების 

ჯანსაღი 

წესის 

დამკვიდრება 

5.3.1. ცხოვრების ჯანსაღი წესის 

დასამკვიდრებლად გენდერულ 

ჭრილში სპორტის სახეობათა 

საჭიროებების და სპორტის 

განვითარებაზე დახარჯული 

ბიუჯეტის ანალიზის ჩატარება; 

5.3.1.ა.  გენდერულ 

ჭრილში საჭიროებების 

და გენდერული 

ასპექტების 

გათვალისწინებით 

სპორტის განვითარებაზე 

დახარჯული ბიუჯეტის 

ანალიზი 

5.3.1.ბ. ანალიზის 

საფუძველზე 

შემუშავებული 

რეკომენდაციები 

5.3.1.გ. რეკომენდაციების 

ასახვა ბიუჯეტსა და 

მუნიციპალურ 

პროგრამებში 

  ვანის 

მუნიციპალიტე 

ტის 

მერია, 

ვანის 

მუნიციპალიტე 

ტის საკრებულო 

საქართველ ოს 

კულტურის ა

 და 

სპორტის 

სამინისტრო 

. 

არასამთავრ ობო 

ორგანიზაც იები 

2020-2021 

წლები. 

 

  5.3.2. ანალიზის საფუძველზე 

გენდერულად 

დაბალანსებული 

მუნიციპალური პროგრამების 

დაგეგმვა, მომდევნო წლის 

სპორტული

 ღონისძიებები

ს შემუშავება 

 და 

განხორციელება; 

5.3.2.ა. მიღებული და 

განხორციელებული 

გენდერულად 

დაბალანსებული 

მუნიციპალური 

პროგრამები 

2.3.2.ბ. პროგრამებით 

მოსარგებლეთა 

რაოდენობა გენდერულ 

ჭრილში 

2.3.2 გ. სპორტულ 

ღონისძიებებში 

მონაწილე პირების 

სეგრეგირებული 

სტატისტიკის წარმოება 

  ვანის 

მუნიციპალიტე 

ტის 

მერია, 

ვანის 

მუნიციპალიტე 

ტის საკრებულო 

საქართველ ოს 

კულტურის ა და 

სპორტის 

სამინისტრო 

. 

არასამთავრ ობო 

ორგანიზაც იები 

2020-2021 

წლები. 

  5.3.3. სპორტულ ცხოვრებაში 

გოგონათა და

 ქალთა 

ჩართულობის 

პოპულარიზაცია. 

5.3.3.ა. 

მუნიციპალიტეტის მიერ 

ორგანიზებულია შეხვედრა 

სადაც წარმოჩინებულია 

წარმატებული ქალი 

სპორტსმენები; 

  ვანის 

მუნიციპალიტე 

ტის 

მერია, 

ვანის 

მუნიციპალიტე 

ტის საკრებულო 

საქართველ ოს 

კულტურის ა და 

სპორტის 

სამინისტრო 

. 

არასამთავრ ობო 

ორგანიზაც იები 

2020-2021 

წლები. 



 5.4. 

ჯანმრთელობის 

დაცვისა და 

სოციალური 

უზრუნველყოფი ს

 სფეროებში 

შემუშავებული და 

განხორციელებუ 

ლია გენდერულ 

თანასწორობაზე 

ორიენტირებულ ი 

მუნიციპალური 

პროგრამები 

5.4.1. ჯანმრთელობისა

 და სოციალური 

უზრუნველყოფის სფეროში 

მოსახლეობის საჭიროებათა 

კვლევის ჩატარება გენდერულ 

ჭრილში; 

5.4.1.ა. ჩატარებული 

კვლევის ანგარიში 

5.4.1.ბ. კვლევის 

საფუძველზე 

მომზადებულია 

რეკომენდაციები 

5.4.1.გ. რეკომენდაციები 

ასახულია მუნიციპალურ 

პროგრამებში 

  ვანის 

მუნიციპალიტე 

ტის 

მერია, 

ვანის 

მუნიციპალიტე 

ტის საკრებულო 

საქართველ ოს 

შრომის, 

ჯანმრთელ ობისა

 და 

სოციალური 

დაცვის 

სამინისტრო 

არასამთავრ 

ობო ორგანიზაც 

იები 

2020-2021 

წლები. 

 

  5.4.2. ჯანმრთელობისა და 

სოციალური უზრუნველყოფის 

სფეროში მუნიციპალიტეტის 

მიერ განხორციელებული 

პროგრამების გენდერული 

ანალიზის ჩატარება; 

5.4.2.ა.ჩატარებული 

ანალიზის შედეგები და 

რეკომენდაციები 

5.4.2.ბ. რეკომენდაციების 

პროცენტული 

მაჩვენებელი,

 რომელი

ც ასახულია 

 მოქმედ 

მუნიციპალურ 

პროგრამებში 

  ვანის 

მუნიციპალიტე 

ტის 

მერია; 

ვანის 

მუნიციპალიტე 

ტის საკრებულო 

საქართველ 

ოს შრომის, 

ჯანმრთელ 

ობისა და 

სოციალური 

დაცვის 

სამინისტრო 

არასამთავრ 

ობო 

ორგანიზაც 

იები 

2020-2021 

წლები. 



5.4.3. ჩატარებული კვლევებისა 

და ანალიზის საფუძველზე 

ჯანმრთელობის დაცვისა და 

სოციალური უზრუნველყოფის 

სფეროებში 

განსახორციელებელი 

პრიორიტეტული პროგრამების 

მომზადება მუნიციპალიტეტის 

ბიუჯეტში 

გასათვალისწინებლად; 

5.4.3.ა. ჯანმრთელობის 

დაცვისა და სოციალური 

უზრუნველყოფის 

სფეროებში 

მომზადებულია 

გენდერულად 

დაბალანსებული 

მუნიციპალური 

პროგრამები 

  ვანის 

მუნიციპალიტე 

ტის 

მერია; 

ვანის  

მუნიციპალიტე 

ტის საკრებულო 

საქართველ 

ოს შრომის, 

ჯანმრთელ 

ობისა და 

სოციალური 

დაცვის 

სამინისტრო 

არასამთავრ 

ობო 

ორგანიზაც 

იები 

2020-2021 

წლები. 

 
5.5. 

შემუშავებული და 

განხორციელებუ 

ლია გენდერულ 

თანასწორობაზე 

ორიენტირებულ ი 

მუნიციპალიტე 

ტის 

მოსახლეობის 

დასაქმების და 

სოფლის 

მეურნეობის 

განვითარების 

ხელსემწყობი 

პროგრამები და 

ღონისძიებები 

 

 

 

5.5.1 შემუშავებულია 

მუნიციპალური პროგრამები 

მოწყვლადი ჯგუფების, 

განსაკუთრებული 

საჭიროებების მქონე პირების 

ჩართულობის და 

საზოგადოებაში ადაპტირების 

მიზნით; 

 

 

5.5.1. ა. შემუშავებული 

პროგრამების რაოდენობა; 

5.5.1. ბ.საზოგადოებაში 

ადაპტირების მიზნით 

შესაბამის პროგეამბში 

ჩართული მოწყვლადი 

ჯგუფების, 

განსაკუთრებული 

საჭიროებების მქონე 

პირების რაოდენობა. 

            ვანის 

მუნიციპალიტე 

ტის   მერია; 

 

     

ვანის 

მუნიციპალიტე 

ტის საკრებულო 

არასამთავრ 

ობო 

ორგანიზაც 

იები 

2020-2021 

წლები. 

 



  5.5.2. მუნიციპალიტეტის 
მოსახლეობის დასაქმების 
საჭიროებათა კვლევა 
გენდერულ ჭრილში, 
საჭიროებების გამოვლენა. 
ბიზნეს   საქმიანობაში  ქალთა 
მონაწილეობის 
გასაზრდელად, შესაბამისი 
(საგანმანათლებლო, 
პრაქტიკული უნარების 
განვითარების) პროგრამების 

შემუშავება და 
განხორციელება; 

5.5.2.ა. საჭიროებათა 
კვლევის შედეგები და 
რეკომენდაციები 
პრიორიტეტული 
პროგრამების შესახებ; 
5.5.2.ბ. მიღებული და 
განხორციელებული 
შესაბამისი პროგრამები 

         ვანის 
მუნიციპალიტე 
ტის 
მერია; 
 
    ვანის 
მუნიციპალიტე 
ტის 
საკრებულო; 

საქართველ 
ოს   შრომის, 
ჯანმრთელ 
ობისა და 
სოციალურ 
ი დაცვის 
სამინისტრო 
არასამთავრ 

ობო 

ორგანიზაც 

იები 

2020-2021 

წლები. 

5.5.3. მუნიციპალიტეტში 
შემავალი სოფლების 
რესურსების და საჭიროებების 
შესწავლა. 

5.5.3   ა.   მომზადებულია 
სოფლის პასპორტები 
5.5.3.ბ. გამოვლენილი 
ადგილობრივი 

რესურსებისა და 
პოტენციალის შესახებ 
ინფორმაცია 
გავრცელებულია 
სოფლებში და თემებში; 

  ვანის 
მუნიციპალიტე 
ტის 
მერია; 

ვანის 
მუნიციპალიტე 
ტის 
საკრებულო; 

არასამთავრ 

ობო 

ორგანიზაც 

იები 

2020-2021 

წლები. 

 



 5.6. მოწყვლადი 

და 

სოციალურად 

დაუცველი 

ჯგუფების, 

აგრეთვე 

მუნიციპალიტე 

ტში მცხოვრებ შშმ 

პირების 

ინტეგრაციისა 

და სოციალურად 

გააქტიურების 

მიზნით 

გათვალისწინებ 

ულია 

მუნიციპალური 

პოლიტიკის 

შემუშავებისა და 

განხორციელები 

სას გენდერული 

ასპექტები 

5.6.1. მოწყვლადი და 

სოციალურად დაუცველი 

ჯგუფების,  აგრეთვე 

მუნიციპალიტეტში 

მცხოვრებ შშმ 

პირების  და 

მზრუნველობამოკლებუ

ლი მოხუცების 

საჭიროებების 

შესწავლა, გენდერულ 

ჭრილში; 

5.6.1.ა. მოწყვლადი და 

სოციალურად დაუცველი 

ჯგუფების, აგრეთვე 

მუნიციპალიტეტში 

მცხოვრებ შშმ პირებთან, 

მათ მშობლებთან და 

მზრუნველობა 

მოკლებული 

მოხუცებთან ჩატარებულია 

მინიმუმ ორი შეხვედრა 

წელიწადში; 

5.6.1.ბ. შეხვედრებში 

მონაწილეთა რაოდენობა 

გენდერულ ჭრილში 

5.6.1.გ. ჩატარებული 

საჭიროებათა კვლევის 

ანგარიში, დასკვნები და 

რეკომენდაციები 

5.6.1.დ. მუნიციპალურ 

ბიუჯეტში გამოყოფილია 

თანხა, რაც მოხმარდება შშმ 

პირთა 

დიაგნოზირებას; 

  ვანის 

მუნიციპალიტე ტის 

მერია; 

ვანის 

მუნიციპალიტე ტის 

საკრებულო; 

საქართველ ოს 

შრომის, 

ჯანმრთელ 

ობისა და 

სოციალურ 

იდაცვის 

სამინისტრო 

; 
 

 
არასამთავრ 

ობო 

ორგანიზაც 

იები 

2020-2021 

წლები. 

5.6.2 მუნიციპალიტეტის 

მიერ მარტოხელა 

ხანდაზმულებისათვის 

შინ მოვლის სერვის 

დანერვა; 

5.6.2. ა. მოძიებულია 

სტატისტიკური 

ინფორმაცია 

მუნიციპალიტეტის 

მასშტაბით  მცხოვრები 

მარტოხელა 

ხანდაზმულების შესახებ 

გენდერულ ჭრილში 

  ვანის 

მუნიციპალიტე ტის 

მერია;     

 

ვანის 

მუნიციპალიტე ტის 

საკრებულო; 

საერთაშორ 

ისო 

ორგანიზაც 

იები 

2020-2021 

წლები. 

 

 



  5.6.3. მუნიციპალიტეტში 

მცხოვრები მარტოხელა 

ქალების, სოციალურად 

დაუცველი და მიგრანტი 

ოჯახების ეკონომიკური 

გაძლიერებისათვის 

ხელმისაწვდომია 

საგანმანათლებლო, სამეურნეო 

და სხვა სახის პროგრამები და 

უზრუნველყოფილია 

ფინანსური თანამონაწილეობა 

 

5.6.3.ა. მუნიციპალიტეტში 
მცხოვრები მარტოხელა 
ქალების, სოციალურად 
დაუცველი და მიგრანტი 

ოჯახების 

წარმომადგენელთა 

სახელოვნებო- 

შემოქმედებით 

პროფესიულ 

საგანმანათლებლო 

პროგრამებში 

ჩართულობა 

გაზრდილია 

5.6.3.ბ. მოწყვლადი, და 

სოციალურად 

დაუცველი ჯგუფები 

ჩართულები არიან 

სახელმწიფო 

პროფესიულ 

საგანმანათლებლო 

პროგრამებში 

5.6.3.გ.   

უზრუნველყოფი  

ლია ფინანსური 

თანამონაწილეობა 

მიკრო და მცირე 

მეწარმეობის 

მხარდამჭერ 

პროგრამებში 

      ვანის 

მუნიციპალიტეტის 

მერია; 

 

      ვანის 

მუნიციპალიტეტის 

საკრებულო 

 

 2020-2021 

წლები 

 

 

 

 

   

 

 

ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
 

თავმჯდომარე:                                              /ალ. ლილუაშვილი/ 
 

 


